
השיבה שופטינו כבראשונה ויסורו יגון ואנחה
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי... ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט 

ֶצֶדק" (טז יח)

יגון  ממנו  "והסר  מבקשים:  אנו  שופטינו'  'השיבה  בברכת 
ואנחה" ולכאורה יש להבין: מהי שייכותה של בקשה זו כאן?

ביאר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:

במסכת שבת (קלט א) מובא: "תניא, רבי יוסי בן אלישע אומר: 
בדייני  ובדוק  צא   – עליו  באות  רבות  שצרות  דור  ראית  'אם 
ישראל. שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני 
ישראל'". מעתה מתבארים הדברים היטב: כאשר נזכה שישובו 
מאתנו  יסורו  ממילא  בצדק,  ישפטו  והם  כבראשונה  שופטינו 
דייני  של  חולשתם  בשל  לעולם  באים  שכאמור  והאנחה  היגון 

ישראל.
'טעמא דקרא' – תפילה, עמ' שצט

עצת יחידו של עולם מועילה לאורך ימים
ִּפי  ַעל  יּוַמת  א  ַהֵּמת  יּוַמת  ֵעִדים  ְׁשָׁשה  אֹו  ֵעִדים  ְׁשַנִים  ִּפי  "ַעל 

ֵעד ֶאָחד" (יז ו)

רבי צבי הירש הורוביץ רבה של פרנקפורט, דרש בהספדו על 
אביו הגאון בעל ה'הפלאה' כך:

חוטא  לחכמה:  "שאלו  הובא:  שנח)  רמז  יחזקאל  (ילק"ש  במדרש 
מהו עונשו? אמרה להם: 'ַחָּטִאים ְּתַרֵּדף ָרָעה' (משלי יג כא). שאלו 
ִהיא  ַהחֵֹטאת  'ַהֶּנֶפׁש  להם:  אמרה  עונשו?  מהו  חוטא  לנבואה: 
אמרה  עונשו?  מהו  חוטא  לתורה:  שאלו  ד).  יח  (יחזקאל  ָתמּות' 
חוטא  הוא:  ברוך  לקדוש  שאלו  לו'.  ויתכפר  אשם  'יביא  להם: 

מהו עונשו? אמר להם: 'יעשה תשובה ויתכפר לו'".

רמז לדברי המדרש נוכל למצוא בכתוב שלפנינו: "ַעל ִּפי ְׁשַנִים 
ֵעִדים" – הלוא הן החכמה והנבואה – "יּוַמת ַהֵּמת" כלומר יחויב 
[שהיא  התורה  לדברי  אף   – ֵעִדים"  ְׁשָׁשה  "אֹו  מיתה.  החוטא 
החוטא  יכול  קיים  המקדש  שבית  שבזמן  השלישי]  ה'עד' 
דעתה  תשווה  חרב,  המקדש  כשבית  בזמננו  בקרבן,  להיטהר 
לדעת החכמה והנבואה. אולם "א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד" – על 
פי דעתו של יחידו של עולם, הקדוש ברוך הוא, תמיד קיימת 

תקנה לחוטא: 'יעשה תשובה ויתכפר לו'.

בתהלים  צ"ג  בפרק  הכתוב  מן  אף  ללמוד  ניתן  לכך  נוסף  רמז 
(שם ה): "ֵעדֶֹתיךָ ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְת ַנֲאָוה קֶֹדׁש ה' ְלאֶֹר ָיִמים" 
 רק "ְלֵביְת וקיימת  נאמנת  ה'',  'עדות  הנקראת  התורה  עצת   –
ַנֲאָוה קֶֹדׁש" – כל זמן שבית המקדש קיים, אבל עצת ה' שיעשה 

תשובה ויתכפר לו קיימת "ְלאֶֹר ָיִמים".
'לחמי תודה' [בסוף הספר]

'לא יומת' בזכות 'עד אחד'
"א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד" (יז ו)

הצדיק רבי שמואל משינובה מצא בפסוק זה רמז לדברי חז"ל 
(סוטה מב א) שאף אם אין כל זכות לישראל מלבד זכות מצוות 
קריאת שמע, יכולים הם לנצח את אויביהם במלחמה, וכדלהלן:

המילה 'עד' רומזת לפרשת קריאת שמע, בכך שאותיות ע' ו-ד' 
גדולות  הינן  בה,  הראשון  שבפסוק  ו'אחד'  'שמע'  בתיבות 
שלפנינו:  הפסוק  את  לדרוש  נוכל  זה  לפי  מחברותיהן. 

ינצח  אלא  שונאיו,  בחרב  יּוַמת"  "א   – למלחמה  יהודי  בצאת 
בפיו  שקורא  בזכות  היינו  ֶאָחד",  ֵעד  ִּפי  "ַעל  וזאת  במלחמה, 

קריאת שמע ומייחד את הבורא בעולמו.
'רמתים צופים' על אליהו זוטא, פכ"ה אות לג

מקור לחיוב ברכת המצוות
"ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוךָ ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה 

א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל ָיִמין ּוְׂשמֹאל" (יז יא)

כתב הרמב"ם (ברכות יא ג): "וכן כל המצות שהן מדברי סופרים... 
וצונו  במצותיו  קדשנו  'אשר  לעשייתן:  קודם  הכל  על  מברך 
לך  יאמרו  'אשר  בה:  שכתוב  בתורה,  צונו  והיכן  לעשות', 

תעשה'".

מבואר  א)  (כג  שבת  במסכת  שכן  ביאור  טעונים  הרמב"ם  דברי 
שינה  ומדוע  תסור',  'לא  הכתוב:  לשון  מהמשך  זאת  שדרשו 

הרמב"ם ונקט את תחילת הפסוק: "ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה"?

ביאר ה'תורה תמימה':

הרמב"ם נקט כשיטת הרא"ש (כתובות סי' יב) שאין מברכים על 
זה  לפי  עשה.  מצוות  קיום  על  אם  כי  תעשה,  לא  מצוות  קיום 
תסור'  'לא  למילים  בדבריה  התכוונה  שהגמרא  ייתכן  לא  הרי 
להן:  הקודמות  למילים  אלא  תעשה,  לא  מצוות  על  המדברות 
הרמב"ם  נקט  מדוע  מובן  זאת  ולאור  תעשה',  לך  יאמרו  'אשר 

כתוב זה.

תפילת 'שמונה עשרה' כעיר מקלט
"ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָל" (יט כ)

כתב רבי מרדכי הכהן מצפת מגורי האר"י הקדוש:

לדרוש  וניתן  מלא,  בכתיב  'שלוש'  התורה  כתבה  בפרשתנו 
מזאת: אם נכפיל את האות ו' היתרה ב'שלוש', נקבל את המספר 
כעיר  משמשת  עשרה  שמונה  שתפילת  ומכאן  עשרה,  שמונה 

מקלט לישראל למפלט מצרותיהם.
'שפתי כהן' על התורה

חיים בזכות מצוות קריאת שמע
ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  "ְוָאַמר 

ֹאְיֵביֶכם" (כ ג)

אתם  כדאי  בלבד,  שמע  קריאת  אלא  זכות,  בכם  אין  "אפילו 
שיושיע אתכם" (רש"י).

ואמר:  ישראל  על  טוב  להמליץ  טוב'  שם  ה'בעל  מרן  ביקש 
שהוא  תושב',  'גר  להחיות  בתורתך  ציויתנו  עולם,  של  "ריבונו 
פרש  לא  אך  זרה  עבודה  לעבוד  שלא  עצמו  על  שקיבל  נוכרי 
'ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמ'. מן  מיתר העבירות, ככתוב (ויקרא כה לה): 
הדין אפוא שתחַיה את בני ישראל, ואף אם חטאו כנגדך – הלוא 

די בכך שאינם עובדים עבודה זרה".

לפי זה ביאר רבי יצחק מאיר שוורץ מגיד מישרים בדרגומירשט 
נושעים  שבזכותה  זו  היא  שמע  קריאת  מצוות  דווקא  מדוע 
אמונתנו  על  מכריזים  אנו  שמע  קריאת  באמירת  ישראל:  בני 
די  טוב',  שם  ה'בעל  וכדברי  זרה,  בעבודה  וכופרים  אחד  בא-ל 
הקמים  מהאויבים  ויחיינו  ה'  שיושיענו  כדי  זאת  באמירתנו 

עלינו.
'אמרי יצחק'

להתפלל במחיצת 'ירא ורך לבב'
ְלַבב  ֶאת  ִיַּמס  ְוא  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב   ֵיֵל ַהֵּלָבב   ְוַר ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  "ִמי 

ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו" (כ ח)

שח האדמו"ר רבי יהודה מדז'יקוב:

את  לשאול  מטשורטקוב  הרבי  מחסידי  כמה  ונכנסו  מעשה 
נבחר  מהם  באיזה  כנסיות,  בתי  כמה  קיימים  "בעירנו  רבם: 

להתפלל"?

לכל  מתפלל  שבו  כנסת  בבית  לכם  "בחרו  הרבי:  להם  השיב 
והכנעה,  לב  שברון  מתוך  תפילתו  הנושא  אחד  יהודי  הפחות 
 ַהֵּלָבב ֵיֵל שהרי כתוב מפורש הוא לפנינו: 'ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר
לוחם  אותו  ואם  ִּכְלָבבֹו',  ֶאָחיו  ְלַבב  ֶאת  ִיַּמס  ְוא  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב 
לב  את  להמֵס  עלול  הבריות  מעיני  פחדו  את  להסתיר  המנסה 
אחיו כלבבו, על אחת כמה וכמה יהודי ירא ושלם שאינו מסתיר 
להתפלל  סובביו  על  ישפיע  בוודאי  בתפילתו,  ליבו  שברון  את 

אף הם כמותו".
'משה עלה למרום' עמ' עג

הנמנע מלהתפלל – כשופך דמים
"ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה" (כא ז)

"וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא – לא 
ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה" (רש"י).

ביאור נוסף לדברים מציע האדמו"ר רבי משה יחיאל מאוז'רוב: 

כאילו   – חולים  מבקר  שאין  מי  "כל  א):  מ  (נדרים  חכמים  אמרו 
היה  מבקרו  היה  "שאם  (שם):  הרא"ש  ופירש  דמים",  שופך 
תפילתו  ותהיה  היא  רצון  שעת  ואפשר  רחמים,  עליו  מבקש 

נשמעת ומניעות הביקור גורם שימות".

אף כאן אומרים זקני בית דין: "ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה" – 
לא נמנענו מלהתפלל ולייחל לשלומם של ישראל, שאילו היינו 

נמנעים מלהתפלל, היינו נחשבים כשופכי דמים חלילה.
'באר משה'

פרשת שופטים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
יגון ואנחה

מׁש

פני ם

את ה'צדק' יש לרדוף כדי לקיים
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

שהמילה  מבואר,  א)  קלב  חדש  (תיקו"ז  הקדוש  בזוהר 
שצריך  שבקדושה  דברים  לארבעה  רומזת  'צדקה' 
צ'  הם:  ואלו  יום,  בכל  ולקיימם  בהם  לעסוק  האדם 

אמנים, ד' קדושות, ק' ברכות, ה' חומשי תורה.

ידי  על  חובה  ידי  לצאת  אדם  יכול  התורה  בלימוד 
האמנים  הברכות,  את  אולם  תורה,  לומדי  החזקת 
שרמז  וזהו  בעצמו,  לאומרם  הוא  מחויב  והקדושות 
כאן הכתוב: "ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" – את שלושת הדברים 
שנרמזו במילה 'צדק' עליך 'לרדוף' בעצמך כדי לקיים, 

ולא לסמוך על אחרים.
'אזור אליהו' [לר"א הורושובסקי]

‡מרו חז"ל (˘ב˙ ˜יט ב): "כל העונה 
‡מן בכל כוחו פו˙חין לו ˘ערי ‚ן 

ע„ן".
מ˜‡רלין:  ˘למה  רבי  הרה"˜  פיר˘ 
˘ערי ‚ן ע„ן הם '˘ערי ה˙˘ובה', 
למ˙חז˜  כי  חז"ל  לנו  הבטיחו  ובז‡˙ 
˘ערי  ˙חו  יָפּ ‡מן,  בעניי˙  כוחו  בכל 

מרומים ל˜בל ˙˘וב˙ו ב‡הבה. 
('בי˙ ‡הרן' ה‚˘"פ)

עלינו  הב‡  ‡לול  חו„˘  בפ˙ח 
מי„י  ונ˜פי„  נ˙חז˜  הבה  לטובה, 
ב‡מיר˙  בכוונה  עניי˙ ‡מן  על  יום 
ובז‡˙  בחברו˙‡,  ה˘חר  ברכו˙ 
˘ובה,  ערי̇  ייפ˙חו לפנינו̆  נזכה̆ 

וכך נזכה ל˘נה טובה ומבורכ˙.

ןלברכה ול‡ ל˜ללה ‡מן.
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רבי  הגאון  אלחנן',  'רמת  של  רבה  בית  אל 
בחור  נכנס  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק 
אשר  את  לפרוק  וביקש  מירושלים  ישיבה 
על ליבו. במשך שנים, סיפר הבחור, משקיע 
הוא שעות רבות בלימוד הגמרא. מנסה הוא 
ככל יכולתו להצליח בלימודו, אך איננו רואה 

ברכה בעמלו.
"עתה", הוסיף הבחור תוך שהוא פורץ בבכי, 
הכוח  יותר  בי  אין  משבר;  של  לרגע  "הגעתי 
פגום  מוח  בעל  נולדתי  כנראה  להשקיע. 
באתי  הגמרא.  בלימוד  אצליח  לא  ולעולם 
עצה  לרב  תהיה  אולי  אחרון,  כמוצא  לכאן 

טובה בעבורי...".
לו  העניק  הבחור,  לדברי  בקשב  האזין  הרב 
ואחר  חמה,  וברכה  טובה  עצה  הרחב  מליבו 
הוסיף וייעץ לו לגשת לביתו של גיסו הגאון 
"כדאי  שליט"א.  קנייבסקי  חיים  רבי  הגדול 
יש  מה  "לשמוע  בחום,  הרב  לו  המליץ  לך", 

לו לומר".
עד מהרה עמדו רגליו של הבחור בפתח ביתו 
הקודש  אל  בהיכנסו  שליט"א.  חיים  רבי  של 
פנימה שב וגולל את דבריו. גם הפעם נאמרו 
הרב  בפני  הדגיש  הוא  עצום.  בכאב  הדברים 
לחלחל  הייאוש  החל  העז  רצונו  למרות  כי 
אי  כי  להאמין  חדל  וכמעט  לבבו,  במעמקי 

פעם יצליח ללמוד דף גמרא על בוריו.
ולפני  החודרות,  בעיניו  הצדיק  בו  הביט 
"הקפד  לו:  הורה  ובהצלחה  בברכה  שבירכוֹ  

להתפלל במניין".
מבולבל ונבוך נפרד הבחור מבית הרב ופנה 
לא  הוא  לירושלים.  שיובילו  האוטובוס  אל 
הן  לו;  שניתנה  המפתיעה  ההוראה  את  הבין 
בישיבה  להתפלל  הוא  מקפיד  ומתמיד  מאז 
שלוש תפילות ביום. ייתכן שפעם או פעמיים 
בפניו  הרב  הדגיש  מדוע  אך  תפילה,  החמיץ 

דווקא עניין זה?
שבועיים לאחר מכן, בעיצומו של 'סדר שני', 
חש הבחור שלא בטוב. גופו שיווע למנוחה, 
קלה.  תנומה  לתפוס  כדי  לחדרו  פנה  והוא 
הוא תכנן לנוח רק מעט, אולם בפועל שקע 
בתרדמה עמוקה שנמשכה עד לשעה שלוש 

לפנות בוקר.
המאוחרת,  השעה  את  וגילה  משהתעורר 
התפללתי  "טרם  נחש.  כנשוך  ממיטתו  קפץ 
תפילת ערבית", הוא נזכר, "והרי הרב הורה לי 
שלא להפסיד תפילה במניין... מהיכן אמצא 

עתה מניין לתפילת ערבית?", הרהר בעגמה.
פשפש  הוא  רעיון;  במוחו  עלה  פתאום 
בארנקו ובדק את תכולתו, אחר ירד במהירות 
לישיבה,  ממול  שעמד  הציבורי  הטלפון  אל 
חייג לתחנת המוניות והזמין מונית בדחיפות.
נהג המונית שהופרע ממנוחתו ציפה לראות 
הייתה  רבה  מה  אך  באמת...  דחוף  מקרה 
הפתעתו כאשר הבחור ביקש: "סע במהירות 
שבשכונת  משה'  'זיכרון  הכנסת  לבית 
הבחור,  ידע  זה,  כנסת  בבית  'גאולה'". 
מתקיימים מניינים במשך רוב שעות היממה. 
בליבו הוא קיווה כי גם בשעה מאוחרת שכזו 

עדיין ימצא מניין לתפילת ערבית.
במהלך הנסיעה הבחין הנהג שפיו של הבחור 
ממלמל ללא הרף והוא לא יכול יותר לכבוש 
את סקרנותו; "מה מביא אותך לנסוע בשעה 
מאוחרת שכזו מרחק כה רב עד לבית הכנסת 
'זיכרון משה', ועל מה אתה מתפלל בדרך?", 

שאל הנהג בסקרנות.
התשובה שקיבל הפתיעה אותו: "אני מחפש 

מניין לתפילת ערבית".
"בשעה כה מאוחרת? וכי אינך יכול להתפלל 
להבין,  התקשה  הנהג  ביחידות?",  בישיבה 
מהרב  הוראה  "קיבלתי  הסביר:  והבחור 
היום  במניין.  תפילה  על  להקפיד  קנייבסקי 
עכשיו.  עד  במיטה  ונותרתי  בטוב  חשתי  לא 
ב'זיכרון  שאמצא  ומייחל  מתפלל  אני  כעת 

כמוני,  התפללו,  שטרם  אנשים  עשרה  משה' 
כדי שאוכל לעמוד בקבלתי".

התשובה ריגשה את הנהג, וכשהגיעו השניים 
כיצד  ולראות  בצד  להמתין  החליט  ליעדם 

ייפול דבר.

אחד  אנשים.  לאסוף  מיד  והחל  ירד  הבחור 
התשיעי  שמונה...  כבר  הם  והנה  אחד,  ועוד 
הגיע גם הוא, ונותר רק למצוא את העשירי. 
שהתגייס  הנרגש  הנהג  זה  היה  הוא;  הנה 
השחר  עלות  טרם  רגעים  עשרה  לסייע. 
שב ו  והנהג  המתפללים  התפילה.  הסתיימה 
לביתם, ורק הבחור נותר לשבת בבית הכנסת.

חש  לא  כמותו  עילאי  אושר  פשט  בליבו 
מעולם. זו הייתה הפעם הראשונה בחייו שבה 
חש שהצליח באמת. הוא הרגיש כי הייתה לו 
החליט,  והוא  רגילה,  בלתי  דשמיא  סייעתא 

בלי להבין מדוע, להמשיך ולנצלה.

ללמוד.  והתיישב  מהארון  גמרא  נטל  הבחור 
גל של צמרמורת אחז אותו. הייתה זו הגמרא 
פרק  קידושין  מסכת  מהישיבה,  המוכרת 
להבין  ניסה  הוא  שעות  כמה  אח,  'האומר'... 
יצליח  הוא  הפעם  הצליח...  ולא  הסוגיה  את 

ויהי מה!

הוא החל לקרוא את מילות הגמרא הקדושה. 
לפניו  לרקד  תמיד  היו  שרגילות  האותיות 
ישרות.  בשורות  לפתע  הסתדרו  במחול, 
הוא  ופתאום  עיניו  לנגד  האירו  המילים 
ועוד  קטע  שורה,  אחר  שורה  להבין.  החל 
עבר  והוא  לו  ברורה  הייתה  הגמרא  קטע. 
בורים  על  משהבינם  רש"י.  דברי  את  לקרוא 
שתמיד  'תוספות'  אותם  כן  ל'תוספות',  עבר 
הרתיעו אותו כל כך, כעת הוא הרגיש מולם 
כמכר ותיק: הקושיה, התירוץ הראשון והשני, 
הכול היה ברור כל כך... זאת הייתה הרגשה 

נפלאה, מעין עולם הבא.

מצאה  ובאה,  שהתקרבה  החמה  הנץ  שעת 
ועל  הגמרא  על  רכון  ראשו  יושב  הבחור  את 
הנץ  מניין  אושר.  של  דמעות  הזוהרות  פניו 
עמד להתחיל והוא נאלץ לסגור את הגמרא. 
בפעם הראשונה בחייו היה לו קשה להתנתק 

מהאותיות הקדושות.

אכל  רבה,  בכוונה  התפלל  לישיבה.  שב  הוא 
במהירות ומיהר לבית המדרש. זמן רב לפני 
האברך  במקומו.  ישב  כבר  ה'סדר'  תחילת 
אולם  הגיע,  טרם  בחברותא  אתו  שלמד 
מיודענו לא המתין בחוסר מעש, הן בינתיים 
דברי  על  שוב  לחזור  להספיק  הוא  יכול 

ה'תוספות'.

כשהחלו ללמוד יחדיו נפעם האברך; נס גלוי 
את  לאמץ  היה  רגיל  עיניו.  מול  אל  התרחש 
הבחור  ופתאום  להסביר,  כדי  כוחותיו  כל 
קרה?",  "מה  ומתרץ,  מקשה  במהירות,  מבין 
לא יכול היה להתאפק מלשאול, "מה גרם לך 

לשינוי המפתיע?"

הבחור לא השיב לשאלה, גם הוא לא הבין מה 
הלילה  קורות  את  לספר  רק  ידע  הוא  קרה. 

האחרון, אך את פשר הדברים לא הבין.

לבני  השניים  ירדו  הבאים  מהימים  באחד 
המהפך  על  חיים  לרבי  סיפר  הבחור  ברק. 
של  הוראתו  על  הקפדתו  בעקבות  בו  שחל 

הרב. הרב הקשיב ומיד הסביר בפשטות: 

"אין כאן כל מופת. הקדוש ברוך הוא ראה את 
זאת  ובזכות  במניין,  להתפלל  נפשך  מסירות 

פתח בפניך את מעיינות החכמה והדעת".

'שמע תפילתי' עמ' קעט

אור התורה מאיר ללומדיה
אמר החכם מכל האדם: "ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור" (משלי ו כג), ואכן כל ההוגה בתורה 
זאת  ביאר  וכך  ללומדיה.  המאיר  עילאי  ובזוהר  באור  בקלות  לחוש  יכול  הקדושה 

האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין ('רסיסי לילה' אות נד): 

(זוהר  חיים  מלך  פני  אור  הוא  התורה  אור  הם;  אחד   – ותורתו  הוא  ברוך  הקדוש 
בראשית כד א) ועל כן אמרו (ספרי ואתחנן ו): "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", כי על 
אף שהתורה כיום כתובה ומונחת לפנינו, מכל מקום אין האדם יכול להשיג בה כלום, 

אלא רק מה שמאיר לו בה השם יתברך.

כעין זה אמרו במדרש 'שוחר טוב' על הפסוק בתהלים (קיט כז): "ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי ֲהִביֵנִני" 
– "אמר דוד: 'ריבוני, אל תאמר לי הרי הם לפניך. התבונן אתה לעצמך; אם אין אתה 

מבינני איני יודע כלום'", וזאת

 משום שבכל רגע מקבל האדם אור מחודש בתורה שלא היה קודם לכן, ועל כך אנו 
צריכים לשוב ולבקש בכל יום ויום: "והאר עינינו בתורתך". 

בעל 'חידושי הרי"ם' אמר על דברי המדרש (ב"ר נג יט): "אמר רבי בנימין הכל בחזקת 
סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם", כי כל מה שאדם צריך בעולם הזה 
עומד ומוכן לפניו בפועל, אלא שאין ביכולתו לראותו עד שהקדוש ברוך הוא מאיר 
את עיניו. ועל כן אנו מבקשים על התורה הקדושה: 'והאר עינינו בתורתך'. וכן ביקש 
כי   ,"ִמּתֹוָרֶת ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  "ַּגל  יח):  (קיט  בתהלים  השלום  עליו  המלך  דוד 
אור התורה קיים לפנינו, ואנו רק זקוקים לסייעתא דשמיא כדי שנוכל ליהנות ממנו 

('ליקוטי יהודה' וירא).

התורה – תנאי ליראה
היראה  כי  ללמוד  נוכל  ה'"  ִיְרַאת  ָחְכָמה  "ֵראִׁשית  י):  (קיא  בתהלים  הפסוק  מלשון 
קודמת לחכמה. לפי זה לכאורה היה עלינו לבקש תחילה על יראת ה', ורק אחר כך 
לבקש לזכות בתורה. מפני מה אנו מבקשים תחילה לזכות בתורה ורק אחר כך שייחד 

ה' את ליבנו לאהבה וליראה את שמו?

אחר  ומיד  ה',  את  לאהוב  הצטוינו  'ואהבת'  בפרשת  מפראג:  אידליץ  זרח  רבי  ביאר 
כך הצטוינו: 'והיו הדברים האלה... ושננתם לבניך'. יכולים אנו ללמוד מכך כי הדרך 
הוגה  כאשר  כי  התורה.  לימוד  באמצעות  היא  ה'  לאהבת  להגיע  ניתן  שבאמצעותה 
ה' יומם וליל ומתעמק להבין את צפונותיה, ממילא מתעוררת בליבו  האדם בתורת 

אהבה לנותן התורה.

לימוד  על  בקשה  זו  בתפילה  הגדולה  כנסת  אנשי  הקדימו  מה  מפני  יובן  זאת  לפי 
בליבנו  תגדל  כך  בתורה  שנתעמק  שככל  משום  ה',  אהבת  על  לאחריה  ורק  התורה 

האהבה ('אור לישרים' דרוש ד' ד"ה ועוד אחת).

שאנו  המופלגות  הבקשות  שלאחר  מכך  מקעלם,  הסבא  למד  גדול  השכל  מוסר 
מקדימים לבקש על התורה, אנו מבקשים: "ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך": 
יראת  על  לבקשה  הקדמה  בגדר  רק  הינן  הקדושה,  בתורה  ההשגות  שכל  ללמדנו 
אלא  בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  "אין  ב):  לא  (שבת  חכמים  אמרו  וכבר  שמים, 
יראת שמים בלבד", שנאמר (ישעיהו לג ו): "ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו" ('אור רש"ז', יתרו 

מאמר רעט).

דֵבקות הלב במצוות
בבקשת 'ודבק לבנו במצותיך' אנו מבקשים, שנזכה לקיים את מצוות התורה בכוונה 
טהורה ובלב שלם. ואמר ה'חפץ חיים' כי תועלת גדולה יש לאדם בבקשה זו: מכל 
מצווה שזוכה האדם לקיים, נברא מלאך שממליץ טוב בעבורו. כאשר מקיים האדם 
מצווה בלא שימת לב, נברא מלאך בעל מום, עם לב פגום, שכוחו מוגבל. ואולם אם 
מקיים האדם את המצווה בדבקות הלב, זוכה הוא לברוא מלאך מושלם שכוחו רב 

להמליץ טוב בעבורו ('בית ישראל' פרק ה). 

הארה נפלאה היה רבי זאב וולף מסטריקוב משמיע בבקשה זו: מצד אחד על האדם 
שני  עולים  כיצד  בשמחה.  לעובדו  הוא  מצֻוֶּה  ומאידך  לב,  בשברון  קונו  את  לעבוד 

חיובים אלו בקנה אחד? 

אלא, כאשר מקיים האדם מצווה בשלמות מצטרפים ומדַּבקים שברי לבבו ושוב יכול 
הוא לעבוד את קונו בשמחה ובלב שלם. וזוהי בקשתנו כאן: זכנו לקיים את מצוות 
התורה בשלמות עד שנזכה ל'ודבק לבנו במצותיך' – שיידבקו שברי ליבנו בזכות קיום 

המצוות (פרדס התפילה).

לעבוד את ה' בשני היצרים
מבקשים: "ודבק  אנו  התורה  על  הלשון;  לשינוי  ליבו  ישים  הברכה  בנוסח  המתבונן 
הוא:  אלו  לשונות  בין  החילוק  לבבנו".  "ויחד  ה':  יראת  על  ואילו  במצוותיך,  לבנו" 
"לבנו", הוא לשון יחיד, ו"לבבנו" הוא לשון רבים כדברי הגמרא (ברכות נד א): "'בכל 

לבבך' – בשני יצריך".

ויש לבאר את פשר הדברים, כי בלימוד התורה ועשיית המצוות ניתן להימלט מהיצר 
אולם  יחיד,  בלשון  'לבנו'  נאמר  כן  ועל  הטוב,  היצר  בכוח  ורק  אך  ולהשתמש  הרע 
בדרך לשלמות באהבת ה' ויראתו עלינו לכבוש גם את היצר הרע כדי להשתמש בו 
א) על הפסוק (דברים  ה', וכפי שדרשו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות נד  לעבודת 
ו ה) "'ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקיךָ ְּבָכל ְלָבְב' – בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע" (סידור 

'שער הרחמים' – 'מגיד צדק').

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת אהבה רבה (ז)

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

תפילה במניין ששינתה חיים


