
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפָּלתֹו

ָּפָרָׁשֵתנּו ּפֹוַתַחת ְּבהֹוָרַאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה, ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ְּבָכל ַאַחת 
ֵמָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֲעִתיִדים ֵהם ִלְנחֹל ְּבבָֹאם ָלָאֶרץ, ְוִכְלׁשֹון ַהָּכתּוב (טז יח): ”ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים 

ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה‘ ֱאֶקי נֵֹתן ְל ִלְׁשָבֶטי ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק“.

ִמְּלַבד ֶעֶצם ַהִּצּוּוי ְלַדָּיֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשּפֹט ֶאת ָהָעם ְּבֶצֶדק ּוְביֶֹׁשר, ְטמּוָנה ָּכאן הֹוָרָאה ְמֻיֶחֶדת 
ְלאֹוָתם ַּדָּיִנים, ּוְכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ׁשֹוְפִטים ד): ”ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ְּבַרִּבי ָׁשלֹום: ֶׁשִּיְהיּו 

ַמִּטין ּוְמַלְּמִדין ֲעֵליֶהם ְזכּות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא“.

ִעַּקר ַהְּתִפָּלה - ִלּמּוד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל
ָהְרַה“ק ַּבַעל ’ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע‘ ִמִּביַאֶלא ָהָיה מֹוִסיף ְודֹוֵרׁש ַעל ְלׁשֹון ַהָּפסּוק: ”ְׁשָעֶרי“ - ַהְינּו 
ַׁשֲעֵרי ַהְּתִפָּלה, ִּכי ַהחֹוָבה ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות נֹוַגַעת ִּבְפָרט ַלֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּצִריָכה 
ִלְהיֹות ְמֻכֶּוֶנת ְּבִעָּקָרּה ְלִלּמּוד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל. ְּכֶסֶמ ְלָכ ֵהִביא ַה‘ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע‘ ֶאת ִמְנַהג 
ָהֲאִר“י לֹוַמר ִלְפֵני ָּכל ְּתִפָּלה: ”ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ’ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו‘“, ֶׁשֵּיׁש 

ַּבֲאִמיָרה זֹו ַהָּבַעת ָרצֹון ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוָרצֹון ֶזה הּוא ְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה.

ּוְכָבר ָּכַתב ָהַרְמַח“ל (’ְמִסַּלת ְיָׁשִרים‘ פי“ט): 

טֹוַבת  ְוהּוא  ַהֲחִסידּות,  ְּבַכָּוַנת  ֵיׁש  ֵׁשִני  ִעָּקר  עֹוד  ”ְוָאְמָנם 
ּדֹורֹו  ְלטֹוַבת  ְּבַמֲעָׂשיו  ֶׁשִּיְתַּכֵּון  ָחִסיד  ְלָכל  ָראּוי  ֶׁשִהֵּנה  ַהּדֹור. 
ג  (ְיַׁשְעָיהּו  ַהָּכתּוב  ִעְנַין  ְוהּוא  ֲעֵליֶהם.  ּוְלָהֵגן  אֹוָתם  ְלַזּכֹות  ֻּכּלֹו, 
י): ’ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו‘ - ֶׁשָּכל ַהּדֹור 
אֹוֵכל ִמֵּפרֹוָתיו. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחָז“ל (ב“ב טו א): ’‘ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ‘ - ִאם 
ָמקֹום  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ֶׁשֶּזהּו  ְוִתְרֶאה  ָּכֵעץ‘.  ּדֹורֹו  ַעל  ֶׁשֵּמֵגן  ִמי  ֵיׁש 
ֶׁשִּיְהיּו ֲחִסיֵדי ִיְׂשָרֵאל ְמַזִּכים ּוְמַכְּפִרים ַעל ָּכל ְׁשַאר ַהַּמְדֵרגֹות 
ֶׁשָּבֶהם, ְוהּוא ָמה ֶׁשָאְמרּו ָז“ל ַּבּלּוָלב ּוִמיָניו (ַוִּיְקָרא ַרָּבה): ’ָיבֹואּו 
ְּבָאְבַדן  ָחֵפץ  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה‘,  ַעל  ִויַכְּפרּו  ֵאֶּלה 
ָהְרָׁשִעים, ֶאָּלא ִמְצָוה ֻמֶּטֶלת ַעל ַהֲחִסיִדים ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְזכּוָתם 
ּוְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ְוֶזה ָצִרי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתֹו, ְוַגם ִּבְתִפָּלתֹו 
ַּכָּפָרה   ֶׁשָּצִרי ִמי  ַעל  ְלַכֵּפר  ּדֹורֹו,  ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ְּדַהְינּו  ְּבפַֹעל 
ַהּדֹור  ַעל  ָסֵנגֹוְרָיא  ּוְלַלֵּמד  ָלּה,   ֶׁשָּצִרי ִמי  ִּבְתׁשּוָבה  ּוְלָהִׁשיב 

ֻּכּלֹו“.

ַהְּמַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל ְמַלְּמִדים ָעָליו ְזכּות ִמן ַהָּׁשַמִים
ִמן  ֵחן  ְוִלְנִׂשיַאת  ַהְּתִפָּלה  ְלַקָּבַלת  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ַּגם  הּוא  ִּבְתִפָּלה  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְזכּות  ִלּמּוד 
ָהיּו  ֶׁשְּבָיָמיו  ַהּׁשֹוֵפט:  יֹוָאׁש  ֶּבן  ִמִּגְדעֹון  ְרָאָיה  ָּפַתְחנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַלְּדָבִרים  ֵהִביאּו  ֲחָז“ל  ַהָּׁשַמִים. 
מֹוֵצא,  ָהָיה  ְוא  ְזכּות  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַלֵּמד  ָאָדם  ְמַבֵּקׁש  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוָהָיה  ְּבָצָרה,  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָהָיה ַהּדֹור ַּדל ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים. ֵּכיָון ֶׁשִּנְמָצא ְזכּות ְּבִגְדעֹון ֶׁשִּלֵּמד ֲעֵליֶהם ְזכּות ִמָּיד ִנְגָלה 
ָעָליו ַהַּמְלָא, ֶׁשֶּנֱאָמר (ׁשֹוְפִטים ו יד): ”ַוִּיֶפן ֵאָליו ה‘ ַוּיֹאֶמר ֵל ְּבכֲֹח ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל“- 

ְּבכַֹח ַהְּזכּות ֶׁשִּלַּמְדָּת ַעל ָּבַני.

ַמֲעַלת  ְלָהִבין  נּוַכל  ֶזה  ”ִמָּכל  ז):  ַהְּתבּוָנה  ַׁשַער  ַהָּלׁשֹון‘  (’ְׁשִמיַרת  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן   ָּכ ַעל  ְוָכַתב 
ַהְּקֻדָּׁשה  ֵהיַכל  ֶׁשל  ָלאֹור  ֶמְרָּכָבה   ָּכ ַאַחר  ְוַנֲעָׂשה  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ְזכּות  ַהְּמַלֵּמד 

ֶׁשִּנְקָרא ֵהיַכל ַהְּזכּות, ֶׁשָּׁשם ַמְזִּכיִרין ְזכּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל“.

 ְּדָבָריו ֵהִביא ְּבֵׁשם ’זַֹהר ָחָדׁש‘ (פר‘ נַֹח לט ב) ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִנְׁשַּבע ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְּבֶהְמֵׁש
ֵאִלָּיהּו  ַמְקִּדים  ִמָּיד  ְזכּות,  ְּדַבר  ֶׁשעֹוֶׂשה  ִמי  ָּכל   ּוְלִפיָכ ָּתִמיד,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  הּוא 
ְואֹוֵמר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ”ָּכ ְוָכ ָעָׂשה ְּפלֹוִני“, ְוֵאינֹו ָזז ִמָּׁשם ַעד ֶׁשִּיְכְּתבּו ֶאת אֹותֹו 

ָאָדם ִלְזכּות.

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא
ֻּדְגָמה ִלְתִפָּלה נֹוָרָאה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִלּמּוד ְזכּות ִנְפָלא ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמיֵמי ֶקֶדם ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה, הּוְבָאה ַּבַּתָנּא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו (ַרָּבא פי“ח): ”ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים! ְרֵאה ְּבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ְוַיֲעֶלה 
ֶעְלּבֹוֵננּו ְלָפֶני ְּבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה. ְזכֹר ַּכָּמה ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ֵיׁש ָּבֶהן ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּכלּום, 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאּמֹות  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵיׁש  ְוֶאְביֹוִנים  ֲעִנִּיים  ַּכָּמה  ְזכֹר  ָּתִמיד.  יֹום  ְּבָכל  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוְסִקין 
מֹוְׁשִכין ֶאת ְּבָׂשָרן ֵמֲעֵליֶהן ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה ְּבָכל יֹום ָּתִמיד. ְזכֹר ַּכָּמה סּוִמין ֵיׁש ָּבֶהן ְּבִיְׂשָרֵאל 
ָּבֶהן  ֵיׁש  ּוְקַטִּנים  ְנָעִרים  ַּכָּמה  ְזכֹר  ּתֹוָרה.  ְּבֵניֶהם  ּוְמַלְּמִדין  ָׂשָכר  ְונֹוְתִנין  ְמזֹונֹות  ָלֶהם  ֶׁשֵאין 
ַּכָּמה  ְזכֹר  ָּתִמיד.  יֹום  ְּבָכל  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוְסִקים  ִלְׂשמֹאָלם  ְיִמיָנם  ֵּבין  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ֵיׁש ָּבֶהן ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּמְׁשִּכיִמין ּוַמֲעִריִבין ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְמַחְּמִדין 

ּוִמְתַאִּוין ּוְמַצִּפין ִליׁשּוָעְת ְּבָכל יֹום ָּתִמיד“.

ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  חֹוָבֵתנּו  ַעל  ַהּנֹוְקִבים  ִּבְדָבָריו  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ֵהִביא  ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת 
ּוְלַאֲחֶריָה הֹוִסיף: ”ּוִמֶּזה יּוַכל ִלְלֹמד ָּכל ָאָדם, ֵאי ֶׁשָּצִרי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם. ִּכי ַּגם ַהּיֹום ֶיְׁשָנן ְזֻכּיֹות ֵאּלּו 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ַהַּדל  ַהַּמָּצב  ֶאת  ִּבְזַמֵּננּו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְלִמי  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ָּברּו ה‘ ַהְרֵּבה לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ּוְמַקְּיֵמי ִמְצוֹות, 
ֵעֶבר  ְּבָכל  ְצָדָקה  ְועֹוֵׂשי  ֶחֶסד  ְוגֹוְמֵלי  ּתֹוָרה  ַמֲחִזיֵקי  ְוַהְרֵּבה 

ּוִפָּנה“. 

ִעַּקר ִלּמּוד ַהְּזכּות הּוא ִּבְתִפָּלה
ֶׁשַּבּדֹורֹות  ַלּתֹוָרה‘  ’ָאְזַנִים  ְּבִסְפרֹו  סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  ַרִּבי  ָּכַתב 
ִיְׂשָרֵאל‘  ְּכ‘אֹוֲהֵבי  ַעְצָמם  ַהַּמְרִאים  ַהִּמְתַחְּסִדים  ַרּבּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
[ה‘ ִיְׁשמֹר ֶאת ַעּמֹו ֵמ‘אֹוֲהִבים‘ ֶׁשָּכֵאֶּלה] ְוֵהם קֹוְרִאים ִּתָּגר ְמלֹוא 
ִּפיֶהם ַאַחר ָּכל מֹוִכיַח ַּבַּׁשַער ַהֵּמִגיב ַעל ִּפְרצֹות ַהּדֹור, אֹוְמִרים 
ֶׁשָאסּור ְלַלֵּמד חֹוָבה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְותֹוִלים ֶאת ַעְצָמם ְּבִאיָלן ָּגדֹול 
- ַהָּגאֹון ָהֱאִקי, ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב 

ָזָצ“ל ְוִזי“ַע, ֶׁשַּדְרּכֹו ָהָיה ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל...

ַּדת  ַעל  עֹוְבִרים  ִאָּׁשה  אֹו  ִאיׁש  רֹוִאים  ָאנּו  ֶׁשִאם  ָסֵפק  ׁשּום  ֵאין 
מֶֹׁשה ְוִיְׂשָרֵאל, ַחָּיִבים ָאנּו ִלְמחֹות ְּבָיָדם ַעד ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִפי ַהֲהָלָכה, ֶׁש‘ִּלּמּוד חֹוב‘ ֶזה הּוא 

ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל ּוְמָקֵרב ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ָאְמָנם ָּכל ָהָאמּור ַׁשָּי ַרק ִּבְזַמן ֶׁשַהּמֹוִכיַח ְמַדֵּבר ֶאל ָהָעם אֹו ֶאל ַהָּיִחיד; ֲאָבל ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַרב 
אֹו ַהּמֹוִכיַח ְמַדֵּבר ּוִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָאז ָעָליו ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ָּכל ְיהּוִדי, ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשָחָטא, ְוִלְמצֹא ’ֵּתרּוִצים‘ ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ּוִפְׁשֵעיֶהם, ֲאִפּלּו ַּבֶּדֶר ֲעַקָּלתֹון ְודַֹחק. ְוָתִמיד ֵיׁש 

ְלַחֵּפׂש ְזֻכּיֹות ּוְלַדֵּבר טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

ַהְנָהָגה זֹאת נּוַכל ִלְראֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים: ְּבָכל ָהֲעבֹודֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ִלְפֵני 
ָהָעם לֹוֵבׁש ַהּכֵֹהן ִּבְגֵדי ָזָהב, ְוֵאינֹו ָיֵרא ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל ִלְפֵניֶהם, ְוַאְדַרָּבה, ִמָּכ לֹוְמִדים 
ֵהם ּתֹוָכָחה ּופֹוְרִׁשים ִמן ַהֵחְטא. אּוָלם ְּבָעְמדֹו ִלְפַני ְוִלְפִנים, ְּבקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים, ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין 
’ֵּתרּוִצים‘ ַוֲאַמְתָלאֹות ְלַחּפֹות ַעל  ָאָדם רֹוֶאה ְוַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע, ָאז ָעָליו ִלְמצֹא 
ֲעוֹונֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוְלַלֵּמד ֲעֵליֶהם ְזכּות ִלְפֵני ַהָּמקֹום. ְלִפיָכ, ָׁשם לֹוֵבׁש הּוא ִּבְגֵדי ָלָבן ְּכֵדי 

ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר ֵחְטא ָהֵעֶגל ִּבְלִביַׁשת ִּבְגֵדי ַהָּזָהב (’ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה‘ ַאֲחֵרי מֹות).

ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף
”ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ה‘ ֱאקֶי נֵֹתן ָל“ (טז כ)

’ִּתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש‘ קלב א) ֶׁש‘ֶּצֶדק‘ רֹוֵמז  ָאְמרּו ֲחָז“ל (ְרֵאה 
ְלצ‘ ֲאֵמִנים, ד‘ ְקֻדּׁשֹות ְוק‘ ְּבָרכֹות ֶׁשַחָּיב ָאָדם לֹוַמר 
ְּבָכל יֹום. ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָבֵאר ֶאת ַהָּכתּוב: ”ֶצֶדק ֶצֶדק 
ְוַיְתִמיד  זֹו  ַהְנָהָגה  ַאַחר  ָהָאָדם  ִיְרּדֹף  ֶׁשִאם  ִּתְרּדֹף“ - 
ְוָיַרְׁשָּת  ִּתְחֶיה  ”ְלַמַען  ְלַהְבָטַחת:  ִיְזֶּכה  יֹום,  ְּבָכל  ָּבּה 
ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה‘ ֱאֶקי נֵֹתן ָל“ - ַלֲאִריכּות ָיִמים 

ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
’ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק‘ ַמֲעֶרֶכת א

 “ְּבָכל ְׁשָעֶרי ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֵּתן ְל”
ים! ƒר ָ̃ ים י¿ ƒח‡ַ

ִמְדָרׁשֹות  י  ּוָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ְמאֹות 
י  ָבר ַנֲענּו ִלְקִריַאת קֶֹדׁש זֹו, ּוִמּנּו ַאְנׁשֵ ּכְ
ָזְרִזים ֶאת ָהָעם ַלֲענֹות  ַחִיל ִיְרֵאי ה‘ ַהּמְ
ַחְברּוָתא, ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָאֵמן ּוְלָבֵרְך ּבִ

ַכת  ם ְלַמְהּפֵ  ִהְצָטְרפּו ַאף ַאּתֶ
ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ָהָאֵמן ּבְ

"ל  ָ̂ י מֶֹשה ַאְרֵיה ְפַרִיְינד ָז ƒי˜ ַרּב ƒ„ּ ַּ̂ ן ַ‰ ‡ו… ָ‡ַמר ַ‰ּ‚ָ
ַלִים: ֲאָב"ד ְירּוׁשָ ַגּ

ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ָבּתֵ ּבְ ִלְמנֹות  ָעֵלינּו  ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ָלנּו  ָרַמז 
ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְוׁשְֹטִרים' -  'ׁשְֹפִטים  ּוִמְדָרׁשֹות 
ּלֹא ְלַהְחִמיץ ְולּו  ָמר ִויעֹוְררּו ֶאת ָהָעם ׁשֶ ׁשְ ַעל ַהּמִ
ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ּוְבָכְך  ַאַחת,  ָאֵמן 
ֵאּלּו   - ְלָך'  ֹנֵתן  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ ָעֶריָך  ׁשְ ל  'ּכָ ָלֶהם 
ִפי  ּכְ ָאֵמן,  ָהעֹוִנים  ְפֵני  ּבִ ְתחּו  ּפָ ּיִ ׁשֶ ֵעֶדן  ן  ּגַ ֲעֵרי  ׁשַ
ּכֹחֹו:  ָכל  ּבְ ָאֵמן  ָלעֹוֶנה  ב)  קיט  ת  ּבָ (ׁשַ ֲחָז"ל  ִהְבִטיחּו  ׁשֶ

ן ֵעֶדן" ֲעֵרי ּגַ "ּפֹוְתִחים לֹו ׁשַ
ים עמ' ˜„) ƒט פ¿ ו… ׁ̆ ַע'  ֻ ׁ̆ ‰ו… ˙ י¿ ר∆  ('ֲעט∆
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ַהְּדָמָמה ֶׁשָּׂשְרָרה ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ הּוְפָרה ְּבַאַחת ְלקֹול ְנִקיָׁשה ָרָמה. ָהָיה 
ֶזה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּבֶאְמַצע ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה, ְּתִפָּלה ֶׁשְּבָכל 
ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ּוְבָכל ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם ֶנֱאֶמֶרת ְּבֶרֶגׁש קֶֹדׁש, ּוְבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל אֹור 

ִיְׂשָרֵאל, ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ִזיָע“א - ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.

ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֶאָחד ַהַּתְלִמיִדים ֻהְּסָחה ְלֶרַגע ִמן ַהִּסּדּור. ִמָּזִוית ֵעינֹו הּוא ִהְסִּפיק ְלַהְבִחין ַּבֲחָטף 
ֶאת  ֵמִרים  ִמְתּכֹוֵפף,  ִמְּתִפָּלתֹו,  ַמְפִסיק  ְלִצּדֹו  ַהּיֹוֵׁשב  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָרָאה  הּוא  ָהַרַעׁש:  ִּבְמקֹור 
ַּגם  ּוְלַבּסֹוף  ְלָחְטמֹו,  ְודֹוֵחס  ַקְמצּוץ  ִמֶּמָּנה  נֹוֵטל  ָהָאֶרץ,  ַעל  ֶׁשָּנְפָלה  ֶׁשּלֹו  ַהַּטָּבק  ֻקְפַסת 

ִמְתַעֵּטׁש ְּבקֹול ַרַעׁש ָּגדֹול.

ֶהָחִסיד א ָיכֹול ָהָיה ְלַהְבִליג ַעל ָּדָבר ֶׁשָּכֶזה, ִלּבֹו ָרַתח ְּבִקְרּבֹו: ֲהֵכיַצד ָיכֹול ְיהּוִדי, ָחִסיד 
ַהָּקדֹוׁש,  ְלַרּבֹו  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ַהִּדין,  יֹום  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְקדֹוׁש  ְוֶנֱאָמן  ָוִתיק 

ְלַהְפִסיק ִמְּתִפָּלתֹו, ּוִבְׁשִביל ָמה? ִּבְׁשִביל ִלְׁשאֹף ְקָצת ’ְׁשֶמעק ַטאִּביק‘?! ֲהִיָּתֵכן?

ֶאת  ְלַנֵער  ִנָּסה  ְוַכֲאֶׁשר  ְרָגִעים,  ְלַכָּמה  ִמְּתִפָּלתֹו  ֶהָחִסיד  ִהְפִסיק  ִהְתַרֲעמּותֹו,  ֵמרֹב 
ַהַּמְחָׁשבֹות ִמּמֹחֹו ּוְלַהְמִׁשי ִּבְתִפָּלתֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה, א ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו. ְּבקִֹׁשי ַרב ִהְצִליַח 

ְלַסֵּים ְלִהְתַּפֵּלל, ְוָהִרּכּוז ָהָיה ִמֶּמּנּו ָוָהְלָאה.

**

ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשַּנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ָהְיָתה ְּבֶנֶפׁש ַּתְלִמיָדיו, ִהְרִּגיׁש ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ֵּכיַצד ִהְתַרֲעמּותֹו 
 ָּכ ְּכֵדי  ַעד  נֹוָרא  ְמרֹוִמים,  ִּבְׁשֵמי  ֲחֵברֹו  ַעל  נֹוָרא  ְלִקְטרּוג  ּגֹוֶרֶמת  ַהַּצִּדיק  ַּתְלִמידֹו  ֶׁשל 

ֶׁשָּפְסקּו ָעָליו ֶׁשָּימּות ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן!

ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ א ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו. הּוא ִנָּסה ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ַהַּכִּביִרים ִלְפעֹל ַּבֲעבּור ַּתְלִמידֹו 
ָהָיה  ִנְרָאה  הֹוִעיל.  ְלא  אּוָלם  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ְטָענֹות  ְוָטַען  ַמֲעָרכֹות   ָעַר ֶזה, 

ֶׁשַּׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְנעּוִלים ַּבֲעדֹו. ַהְּגֵזָרה ֶנְחְּתָמה, ְוׁשּוב ֵאין ֶּדֶר ַלֲחזֹר ִמֶּמָּנה.

ְלַמַען  ְוִלְפעֹל  ְלַנּסֹות  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל   ִהְמִׁשי ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶׁשִהִּגיעּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבָּיִמים  ַּגם 
ַּתְלִמידֹו, ַעד ֶׁשְּבֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתֵּגר ְּבַחְדרֹו, ָׁשם ִהְתַאֵּמץ ְּבָכל ּכַֹח ְּתִפָּלתֹו 
ְמַקְטֵרג  אֹותֹו  ֶׁשִאם  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ַהָּכרֹוז  ָיָצא  ַּתְלִמידֹו,  טֹוַבת  ֶאת  ּתֶֹקף  ְּבָכל  ָּדַרׁש  ְוׁשּוב 

ִיְתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו ִלְמצֹא ְזכּות ְלַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ִיָּפֵטר ַהָּלה ֵמָעְנׁשֹו.

ִסֵּים ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ֶאת ְּתִפָּלתֹו ּוִמָּיד ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָהָיה ָמֵלא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִמֶּפה 
הֹוַׁשְעָנא  ְּבֵליל  ֵנעֹוִרים  ִלְהיֹות  ְקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ְּכִמְנַהג  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָהגּו  ְּבַתְלִמיִדים,  ֶּפה  ֶאל 

ַרָּבא.

ֵּבינֹות ַלַּתְלִמיִדים ִהְבִחין ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ַּבַּתְלִמיד ַהְּמַקְטֵרג. ַהָּלה ָעסּוק ָהָיה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל 
ֲאִמיַרת ’ִּתּקּון ֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא‘, ָּפָניו ִהִּזיעּו ִמַּמֲאָמץ ְוֵעיָניו ָנְצצּו ִמְּדָמעֹות. ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי 

ְּדַבר ָמה ַמְסִעיר אֹותֹו, ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ְמׁשֹוְטטֹות ְּבעֹוָלמֹות ֲאֵחִרים. 

ָיָצא ַהַּתְלִמיד ְוֵהֵחל ְלִהְסּתֹוֵבב ַּבֲחַצר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְמַקֶּוה ֶׁשָּכ ִּתְתַּפֶּנה ַמֲחַׁשְבּתֹו. ִּפְתאֹום 
ּוְפָרט  ְּפָרט  ְּבָכל  ַהְּטבּוָעה  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבָחְכָמתֹו  ָהֱאִקים  ַּדְרֵכי  ְּברֹוְממּות  ְלַהְרֵהר  ֵהֵחל 

ַּבְּבִריָאה.

’ִמְּפֵני ָמה ַּדְוָקא ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָּפֲעָלה ַהַהְׁשָּגָחה  ְוָכ ָהָיה ַהַּתְלִמיד ְמַהְרֵהר ְלַעְצמֹו: 
ְלָהִריַח  ִלְׁשאֹף,  ַרִּבים  נֹוֲהִגים  ֶׁשאֹותֹו  ’ַטָּבק‘,  ֶׁשְּׁשמֹו  ִנְפָלא  ֶצַמח  אֹותֹו  ִּפְתאֹום  ֶׁשִּיָּמֵצא 
אּוָלם  ְּבִגְלּגּול,  ָלֶרֶדת  ֶׁשֻהְצְרכּו  ְיָקרֹות  ְנָׁשמֹות  ַּכָּמה  ֶׁשֵּיׁש  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  זֹאת  ֵאין  ּוְלַעֵּׁשן?! 
ֵּכיָון ֶׁשִּנְׁשָמָתם ְקדֹוָׁשה ַוֲחצּוָבה ִמָּמקֹור ָּגבֹוַּה, א ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלהֹוִריָדם ְּבגּוף 

ַּגְׁשִמי, ֶאָּלא ְּבָדָבר ַּדק ְורּוָחִני ְּכֵריַח, ֶׁשָעָליו ֶנֱאָמר: ’ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַלה‘‘‘.

ְוָאז ָצף מּול ֵעיָניו ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ִעּמֹו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹון. הּוא ִנְזַּכר ֵּכיַצד ִקְטֵרג ַעל 
ֲחֵברֹו ֶׁשִהְתּכֹוֵפף ְוִהְפִסיק ְּבֶאְמַצע ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַרק ְּכֵדי ְלָהִרים ֶאת ֻקְפַסת ַהַּטָּבק 

ֶׁשָּנְפָלה ָלָאֶרץ...

ִלּבֹו ִהְתַמֵּלא ַּבֲחָרָטה: ’ִמי יֹוֵדַע‘, ִהְרֵהר, ’אּוַלי ַּכָּוָנתֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי ְּבַמֲעֵׂשהּו ָהְיָתה ְלצֶֹר ִנְׂשָּגב 
 ָּכ ּוְלֵׁשם  ְקדֹוׁשֹות,  ְנָׁשמֹות  אֹוָתן  ֶׁשל  ְלִתּקּוָנם  ִּבְתִפָּלתֹו  ָּפַעל  ַנְפׁשֹו  ּוְברֹוְממּות  ְּביֹוֵתר, 

ֻהְצַר ְלָהִריַח ַּדְוָקא ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ֶאת ֻקְפַסת ַהַּטָּבק?‘

 ֶטֶרם ִּכָּלה ַהַּתְלִמיד ְלַהְרֵהר ַּבְּדָבִרים, ְוִהֵּנה הּוא ָחׁש ֵּכיַצד ַּדְעּתֹו ֶׁשָהְיָתה ֻמַּסַחת ִמֶּמּנּו ֶמֶׁש
ְזַמן ָארֹ ֵהֵחָּלה ָלׁשּוב ֵאָליו ִקְמָעא ִקְמָעא. הּוא ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוֵהֵחל ׁשּוב ַּבֲאִמיַרת 

ַהִּתּקּון, ּוְראּו ֶזה ֶּפֶלא: ַהִּמִּלים ָקְלחּו ִמִּפיו ְּבֶׁשֶטף ּוַבֲהָבָנה, ְוַהִּלּמּוד ַנֲעָׂשה ֵמִאיר ּוָבִהיר.

ַּגם ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִהְרִּגיׁש ַהַּתְלִמיד ֵּכיַצד הּוא ָׁשב ְלִרּכּוזֹו ּוְלַכָּוָנתֹו. הּוא ָאַמר 
ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֶרֶגׁש ְּכִמּקֶֹדם, ְוא ֵהִבין ֶאת ִסַּבת ַהָּדָבר.

**

ִמְנָהגֹו ֶׁשל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ְּביֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ָהָיה ְלַקֵּבל ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְלִׂשיָחה ְמֻיֶחֶדת 
ְספּוַגת ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה. ָּכל ַּתְלִמיד ָהָיה עֹוֵבר ְלָפָניו ְּבתֹורֹו, ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר קֶֹדם ָלֵכן ָהָיה ֵמִכין 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּדַבר ּתֹוָרה, ְׁשֵאָלה אֹו ִחּדּוׁש, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִנַּגׁש ָלַרִּבי ּוַמְרֶצה ְלָפָניו ֶאת ְּדָבָריו. 
ָהַרִּבי ָהָיה ֵמִגיב ַעל ַהְּדָבִרים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָהָיה ְמַגֶּלה ְלַתְלִמיָדיו סֹודֹות ְטִמיִרים ַעל ֶהָעִתיד 

ֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ַּבָּׁשָנה ַהְּקרֹוָבה, ְוָכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ְּדָבִרים ַהְּצִריִכים ִלּמּוד.

ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָהָיה ִלּבֹו ֶׁשל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ָׂשֵמַח ִּבְמֻיָחד, ּוְכֶׁשָעַבר ְלָפָניו אֹותֹו ַהַּתְלִמיד 
 ֻהְצַר א  ַהֶּפֶלא  ְלַמְרֵּבה  ַהְּתׁשּוָבה!“  ֶאת  ַאָּתה  ”ֱאמֹר  לֹו:  הֹוָרה  ְׁשֵאָלתֹו,  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ְּכֵדי 

ַהַּתְלִמיד ְלַמְחָׁשָבה ַרָּבה, ַעל ֲאָתר הּוא ֵהִׁשיב ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה ּוְבִהיָרה.

א  ַהֻּמְפָּתע  ְוַהַּתְלִמיד  ְלַתְלִמידֹו,  ָהַרִּבי  ָּפָנה  ָהַאֲחרֹון!“  ַהַּלְיָלה   ָעֶלי ָעַבר  ִלי ֵּכיַצד  ”ַסֵּפר 
ִהֵּסס. הּוא ִסֵּפר ַעל ִהְרהּוָריו ְּבַגְדלּות ַהּבֹוֵרא, ַעל ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשִּנְצְנָצה ְּבמֹחֹו ַעל ֲעֵלי ַהַּטָּבק, 

ְוַעל ֲחָרָטתֹו ַעל ֶׁשָּדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף חֹוָבה.

אֹו ָאז ִּגָּלה לֹו ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘: ”ַּדע ְל ִּכי ְּכֶׁשָחַׁשְבָּת ָרָעה ַעל ֲחֵבְר, ִהְתעֹוֵרר ָעָליו ַּבָּׁשַמִים 
ִקְטרּוג נֹוָרא, ְוִכְמַעט ֶׁשִהִּגיַע ְלַׁשֲעֵרי ָמֶות. ַאף ַאָּתה, ֶנֱעַנְׁשָּת ְּבָכ ֶׁשִּנְּטלּו ַהּמֹוִחין ִמְּמ ְוא 

.ּוְבִלּמּוְד ָיכְֹלָּת ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלְת

 ִּתְזֶּכה ֶׁשַאף אֹוָת ֶאָּלא ְלַכף ְזכּות, ּוְבָכ ֶׁשֹּלא ָלדּון יֹוֵתר ֶאת ֲחֵבֶרי ָּכֵעת ַקֵּבל ַעל ַעְצְמ
.“ִיְהיּו ְרצּוִיים ְלָפָניו ִיְתָּבַר ָידּונּו ְלַכף ְזכּות ּוַמֲעֶׂשי

’ֱאמּוַנת ַצִּדיִקים‘ אֹות כו

ֵּבין ’ָחַלק‘ ְל‘ָנַתן‘

”ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל“ (יז יד)

ִּתְּקנּו   ָחַלק‘. ְלִפיָכ’ ְּכִמְנַין  ִמִּלים,  ּוְׁשמֹוֶנה  ְׁשלֹוִׁשים  ֵמָאה  ֵיׁש  ְמָלִכים  ִהְלכֹות  ְּבָפָרַׁשת 
זֹאת  ּוְלֻעַּמת  ִליֵרָאיו“,  ִמְּכבֹודֹו  ”ֶׁשָחַלק  ִיְׂשָרֵאל:  ַמְלֵכי  ָהרֹוֶאה  ִּבְרַּכת  ְּבנַֹסח  ֲחָכִמים 
ְּבִבְרַּכת ָהרֹוֶאה ַמְלֵכי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִּתְּקנּו לֹוַמר: ”ֶׁשָּנַתן ִמְּכבֹודֹו ְלָבָׂשר ָוָדם“ (ְּבָרכֹות נח א).
’ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן‘ לר“מ ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת

ֵאיָמַתי ִהְתַּפֵּלל ִּפיְנָחס

”ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה“ (יח ג) 

ֵּפֵרׁש ַרִׁש“י (ע“פ ֻחִּלין קלד ב) ֶׁשְּבַמְּתַנת ַה‘ְּלָחַיִים‘ ָזכּו ַהּכֲֹהִנים ְּכָׂשָכר ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס, 
ֶׁשֶּנֱאָמר: ”ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“ (ְּתִהִּלים קו ל).

ַּבּתֹוָרה א ָּכתּוב ִּבְמפָֹרׁש ֵהיָכן ּוָמַתי ִהְתַּפֵּלל ִּפיְנָחס, אּוָלם נּוַכל ְלַדֵּיק ּוְלָהִבין זֹאת ִמן 
ַהָּלׁשֹון ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְסִליחֹות: ”ִמי ֶׁשָעָנה ְלִפיְנָחס ְּבקּומֹו ִמּתֹו ָהֵעָדה הּוא ַיֲעֵננּו“- 
ָׁשם רֹוִאים ֶׁשִּפיְנָחס ִהְתַּפֵּלל ְּבֵעת ֶׁשָּקם ִמּתֹו ָהֵעָדה, ַּכָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר כה ז): ”ַוַּיְרא ִּפיְנָחס 
ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה“. ּוְכָבר ָּדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ַעל ָּפסּוק ֶזה: 

”ִּפיְנָחס ... ֶאְלָעָזר“ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ְּתִפָּלה‘. 
’ְיַכֵהן ְּפֵאר‘ ָׁשם

ֲאִפּלּו ְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְלַבד

”ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה“ (כ ג)

ַעל ָּפסּוק ֶזה ָּכַתב ַרִׁש“י ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה (מב א): ”ֲאִפּלּו ֵאין ָּבֶכם ְזכּות 
ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְלַבד, ְּכַדאי ַאֶּתם ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם“.

ִמַּנִין ָאנּו ְלֵמִדים זֹאת? ֵּבֵאר ַהַּמַהְרָׁש“א (ח“א סֹוָטה ָׁשם) ֶׁשִּמָּכ ֶׁשָּפַתח ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: 
ִיְׂשָרֵאל“  ”ְׁשַמע  ְוִאּלּו  ְוגֹו‘,  ַהּיֹום“  ְקֵרִבים  ”ַאֶּתם  ַרִּבים:  ִּבְלׁשֹון   ְוִהְמִׁשי ֲאֵלֶהם“  ”ְוָאַמר 
ֶנֱאָמר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ֲהֵרי ֶׁשִהְתַּכְּוָנה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַאף ְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְפֵני ַעְצָמּה 

ְיכֹוָלה ְלָהֵגן ַעל ִיְׂשָרֵאל. 

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז“ל ַהּמּוָבִאים ְלֵעיל, ָהָיה ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ְסֶּפְקטֹור ָזָצ“ל ַרָּבה ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל  יֹאַבד  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ִיְׂשָרֵאל  ַהְּתִפָּלה: ”ׁשֹוֵמר  ֶאת  ְמָפֵרׁש  קֹוְבָנה 
ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל“ - ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְׁשמֹר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 
ַאף ִאם ָּכל ַהַּׂשָּגָתם ַּבֲעבֹוָדתֹו ִמְסַּתֶּכֶמת ַּבֲאִמיַרת ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ ִּבְלַבד (’ָאִעיָרה ַׁשַחר‘ סֹוָטה 

מב א).

ֱאמּוָנה ִמְּׁשִמיָעה ְוא ֵמֲחִקיָרה

ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ִעַּקר  ִלְכאֹוָרה  ֲהלֹוא  ַמְקֶׁשה:   אֹוֶיעְרָּבא ַהְּגָרָׁש“ז  ָהָיה  ֵאּלּו  ֲחָז“ל  ִּדְבֵרי  ַעל 
ַמֲעַלת  ֶאת  ֲחָז“ל  ֵּפְרטּו  ּוַמּדּוַע  ֶאָחד“,  ה‘  ֱאֵקינּו  ”ה‘  ַּבִּמִּלים:  ִמְתַרֵּכז  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ְקִריַאת ְׁשַמע ַּדְוָקא ַעל ָּפסּוק ֶזה ֶׁשּבֹו ָּכתּוב: ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘, ֶׁשִּלְכאֹוָרה ְלִמִּלים ֵאּלּו ֵאין 

ַמְׁשָמעּות ִּבְפֵני ַעְצָמן?

ָעצּום:  ְיסֹוד  מּוָנח  ִיְׂשָרֵאל‘  ’ְׁשַמע  ֶׁשַּבִּמִּלים  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  ַהְּגָרָׁש“ז,  ָאַמר  ֶאָּלא, 
ְוא  ֵמַרּבֹו,  ְוַתְלִמיד  ֵמָאִביו  ֵּבן  ֶׁשּׁשֹוֵמַע  ִמְּׁשִמיָעה  נֹוַבַעת  הּוא   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ֱאמּוָנֵתנּו 
ֵמֲחִקיָרה. ּוִמָּכאן נּוַכל ַאף ְלַהְטִעים ַעל ִּדְבֵרי ֲחָז“ל: ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ - ַהָּצַלְתֶכם ַּבִּמְלָחָמה 
ִהָּנּה ַּדְוָקא ִּבְזכּות ֶׁשֱאמּוַנְתֶכם ַהְּתִמיָמה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוַבַעת ִמְּׁשִמיָעה ְלַבָּדּה ְוא 

ֵמֲחִקיָרה ּוְבִדיָקה. 
’ֲהִליכֹות ְׁשמֹה‘ ְּתִפָּלה עמ‘ שסז

* * * *

ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ֶאת ֲאֶׁשר ֶהֱעִתיק ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַפְרֶּבר ַּתְלִמיד ַהְּגַה“צ ַרִּבי ִאיַצֶל‘ה 
ְּבי“ט  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְיֵמי  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמם  ָלאֹור  ֶׁשָּיָצא  הּוְנָּגִרי  ֵמִעּתֹון  ְּבַלֶזר 
ְּבַתּמּוז תרע“ו, ִמְכָּתב ָּבהּול ֶׁשָּׁשַלח ַחָּיל ָנְכִרי ֵמַהֲחִזית ְלַרֲעָיתֹו : ”ָאָּנא ְּבטּוֵב, ַּבְּקִׁשי 
ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ְׁשַמע  ַהִּמִּלים  ַמְׁשָמעּות  ֶאת   ָל ֶׁשַּיְסִּביר  ַחִּיים  ַהְּיהּוִדי  ִמְּׁשֵכֵננּו 
ֶׁשַּכּדּוֵרי ִמְלָחָמה ָעִפים ֵמַעל רֹאֵׁשנּו ְוַאְנֵׁשי ַהָּצָבא נֹוְפִלים ְּכִׁשּבֹוִלים ַאַחר ַהּקֹוֵצר, ֲאַזי 
ַיְתִחילּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהְּיהּוִדים ִלְזעֹק ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ ְוִנּצֹוִלים ִמָּמֶות ְלַחִּיים. ַעל ֵּכן ִמָּיד 
ְּכֶׁשַּיְסִּביר ָל הֹוִדיִעי ִלי זֹאת, ְּכֵדי ֶׁשִאם ֶאָּקַלע ָחִליָלה ְלַסָּכַנת ָמֶות ֶאָּנֵצל ִּבְזכּות ִמִּלים 

ֵאּלּו ִמָּמֶות ְלַחִּיים“.

ַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע

”ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה‘ ֱאֶקי ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם ה‘ ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל 
ִריב ְוָכל ָנַגע“ (כא ה)

ָהָיה  א   - ָׁשלֹום“   ְל ”ְוָיֵׂשם  ַּבִּמִּלים:  ּכֲֹהִנים  ְּבִבְרַּכת  ָּכָראּוי  ְמַכְּוִנים  ַהּכֲֹהִנים  ָהיּו  ִאּלּו 
ּפֹוֵרץ ִריב ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוַקל ָוחֶֹמר ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶנֱהַרג ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל. ְוִאם ַנֲעָׂשה ַּכָּדָבר ַהֶּזה, 

ַעל ָּכְרֲח ֶׁשֹּלא ִכְּּונּו ַהּכֲֹהִנים ָּכָראּוי ּוְכִאּלּו ַעל ִּפי ַמֲאַמר ִּפיֶהם ֶנֱהַרג אֹותֹו ָאָדם.

’אֹור ַהּתֹוָרה‘ [ְלַרִּבי ְמַנֵחם ְצִבי ָטאְקִסין]

ּתֹוֶעֶלת ַהֵּמִתים ִמַּקִּדיׁש ּוִמְּבָרָכה

”ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת“ (כא ח)

ֵאּלּו  ָּפִדיָת“ -  ַהַחִּיים, ”ֲאֶׁשר  ֵאּלּו   - “ְלַעְּמ ֲחָז“ל: ”ַּכֵּפר  ָּדְרׁשּו  רי)  ִּפְסָקא  (ׁשֹוְפִטים  ַּבִּסְפִרי 
ַהֵּמִתים. ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמד ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ֶׁשֵּיׁש ַלֵּמִתים ּתֹוֶעֶלת ְוַכָּפָרה ִמָּכ ֶׁשַהַחִּיים אֹוְמִרים 

ֲעֵליֶהם ַקִּדיׁש אֹו ְּבָרָכה ְּבֵעת ֶׁשִּנְמָצא ַהִּצּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ֻקְפַסת ַהַּטָּבק ֶׁשָחְרָצה ּגֹוָרלֹות

ני ַמעּפְ
ּבין ’ח

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
הּטּבק ׁש

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


