
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְוָיסּורּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי... ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט 

ֶצֶדק" (טז יח)

ָיגֹון  ִמֶּמּנּו  "ְוָהֵסר  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ׁשֹוְפֵטינּו'  'ָהִׁשיָבה  ְּבִבְרַּכת 
ַוֲאָנָחה" ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין: ַמִהי ַשָּׁיכּוָתּה ֶׁשל ַּבָּקָׁשה זֹו ָּכאן?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א:

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קלט א) מּוָבא: "ַּתְנָיא, ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ֱאִליָׁשע אֹוֵמר: 
'ִאם ָרִאיָת ּדֹור ֶׁשָּצרֹות ַרּבֹות ָּבאֹות ָעָליו – ֵצא ּוְבדֹק ְּבַדָּיֵני ִיְׂשָרֵאל. 
ֶׁשָּכל ֻּפְרָענּות ֶׁשָּבָאה ָלעֹוָלם א ָּבָאה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַּדָּיֵני ִיְׂשָרֵאל'". 
ֵמַעָּתה ִמְתָּבֲאִרים ַהְּדָבִרים ֵהיֵטב: ַּכֲאֶׁשר ִנְזֶּכה ֶׁשָּיׁשּובּו ׁשֹוְפֵטינּו 
ַהָּיגֹון  ֵמִאָּתנּו  ָיסּורּו  ִמֵּמיָלא  ְּבֶצֶדק,  ִיְׁשְּפטּו  ְוֵהם  ְּכָבִראׁשֹוָנה 

ְוָהֲאָנָחה ֶׁשָּכָאמּור ָּבִאים ָלעֹוָלם ְּבֶׁשל ֻחְלָׁשָתם ֶׁשל ַּדָּיֵני ִיְׂשָרֵאל.
'ַטֲעָמא ִדְקָרא' – ְּתִפָּלה, עמ' שצט

ֲעַצת ְיִחידֹו ֶׁשל עֹוָלם מֹוִעיָלה ְלאֶֹר ָיִמים
ִּפי  ַעל  יּוַמת  א  ַהֵּמת  יּוַמת  ֵעִדים  ְׁשָׁשה  אֹו  ֵעִדים  ְׁשַנִים  ִּפי  "ַעל 

ֵעד ֶאָחד" (יז ו)

ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט, ָּדַרׁש ְּבֶהְסֵּפדֹו ַעל 
:ָאִביו ַהָּגאֹון ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה' ָּכ

חֹוֵטא  ַלָחְכָמה:  "ָׁשֲאלּו  הּוָבא:  שנח)  ֶרֶמז  ְיֶחְזֵקאל  (ילק"ש  ַּבִּמְדָרׁש 
ַמהּו ָעְנׁשֹו? ָאְמָרה ָלֶהם: 'ַחָּטִאים ְּתַרֵּדף ָרָעה' (ִמְׁשֵלי יג כא). ָׁשֲאלּו 
ִהיא  ַהחֵֹטאת  'ַהֶּנֶפׁש  ָלֶהם:  ָאְמָרה  ָעְנׁשֹו?  ַמהּו  חֹוֵטא  ַלְּנבּוָאה: 
ָאְמָרה  ָעְנׁשֹו?  ַמהּו  חֹוֵטא  ַלּתֹוָרה:  ָׁשֲאלּו  ד).  יח  (ְיֶחְזֵקאל  ָתמּות' 
חֹוֵטא  הּוא:   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ָׁשֲאלּו  לֹו'.  ְוִיְתַּכֵּפר  ָאָׁשם  'ָיִביא  ָלֶהם: 

ַמהּו ָעְנׁשֹו? ָאַמר ָלֶהם: 'ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִיְתַּכֵּפר לֹו'".

ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש נּוַכל ִלְמצֹא ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַעל ִּפי ְׁשַנִים 
ֵעִדים" – ֲהא ֵהן ַהָחְכָמה ְוַהְּנבּוָאה – "יּוַמת ַהֵּמת" ְּכלֹוַמר ְיֻחַּיב 
[ֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ַאף   – ֵעִדים"  ְׁשָׁשה  "אֹו  ִמיָתה.  ַהחֹוֵטא 
ַהחֹוֵטא  ָיכֹול  ַקָּים  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ֶׁשִּבְזַמן  ַהְּׁשִליִׁשי]  ָה'ֵעד' 
ַּדְעָּתּה  ִּתְׁשֶוה  ָחַרב,  ַהִּמְקָּדׁש  ְּכֶׁשֵּבית  ִּבְזַמֵּננּו  ְּבָקְרָּבן,  ְלִהָּטֵהר 
ְלַדַעת ַהָחְכָמה ְוַהְּנבּוָאה. אּוָלם "א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד" – ַעל 
ַקֶּיֶמת  ָּתִמיד  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְיִחידֹו  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ִּפי 

ַּתָּקָנה ַלחֹוֵטא: 'ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִיְתַּכֵּפר לֹו'.

ִּבְתִהִּלים  צ"ג  ְּבֶפֶרק  ַהָּכתּוב  ִמן  ַאף  ִלְלֹמד  ִנָּתן   ְלָכ נֹוָסף  ֶרֶמז 
(ָׁשם ה): "ֵעדֶֹתיךָ ֶנֶאְמנּו ְמאֹד ְלֵביְת ַנֲאָוה קֶֹדׁש ה' ְלאֶֹר ָיִמים" 
 ְלֵביְת" ַרק  ְוַקֶּיֶמת  ֶנֱאֶמֶנת  ה'',  'ֵעדּות  ַהִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ֲעַצת   –
ַנֲאָוה קֶֹדׁש" – ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ֲאָבל ֲעַצת ה' ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

ְּתׁשּוָבה ְוִיְתַּכֵּפר לֹו ַקֶּיֶמת "ְלאֶֹר ָיִמים".
'ַלְחֵמי ּתֹוָדה' [ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר]

'א יּוַמת' ִּבְזכּות 'ֵעד ֶאָחד'
"א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד" (יז ו)

ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמִּשינֹוֶבה ָמָצא ְּבָפסּוק ֶזה ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל 
ִמְצַות  ְזכּות  ִמְּלַבד  ְלִיְׂשָרֵאל  ְזכּות  ָּכל  ֵאין  ִאם  ֶׁשַאף  א)  מב  (סֹוָטה 
ְקִריַאת ְׁשַמע, ְיכֹוִלים ֵהם ְלַנֵּצַח ֶאת אֹוְיֵביֶהם ַּבִּמְלָחָמה, ּוְכִדְלַהָּלן:

ְו- ע'  ֶׁשאֹוִתּיֹות   ְּבָכ ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְלָפָרַׁשת  רֹוֶמֶזת  'ֵעד'  ַהִּמָּלה 
ְּגדֹולֹות  ִהָּנן  ָּבּה,  ָהִראׁשֹון  ֶׁשַּבָּפסּוק  ְו'ֶאָחד'  'ְׁשַמע'  ְּבֵתבֹות  ד' 
ֵמַחְברֹוֵתיֶהן. ְלִפי ֶזה נּוַכל ִלְדרֹׁש ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ְּבֵצאת 

ְיהּוִדי ַלִּמְלָחָמה – "א יּוַמת" ְּבֶחֶרב ׂשֹוְנָאיו, ֶאָּלא ְיַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה, 
ְוזֹאת "ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד", ַהְינּו ִּבְזכּות ֶׁשּקֹוֵרא ְּבִפיו ְקִריַאת ְׁשַמע 

ּוְמַיֵחד ֶאת ַהּבֹוֵרא ְּבעֹוָלמֹו.
'ַרָמַתִים צֹוִפים' ַעל ֵאִלָּיהּו זּוָטא, פכ"ה אֹות לג

ָמקֹור ְלִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות
"ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוךָ ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה 

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

ִמִּדְבֵרי  ֶׁשֵהן  ַהִּמְצוֹת  ָּכל  "ְוֵכן  ג):  יא  (ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב 
סֹוְפִרים... ְמָבֵר ַעל ַהּכֹל קֶֹדם ַלֲעִׂשָּיָתן: 'ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו 
 ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל' ְוִצָּונּו ַלֲעׂשֹות', ְוֵהיָכן ִצָּונוּ ַּבּתֹוָרה, ֶׁשָּכתּוב ָּבּה: 

ַּתֲעֶׂשה'".

ְמבָֹאר  א)  (כג  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשֵּכן  ֵּבאּור  ְטעּוִנים  ָהַרְמָּב"ם  ִּדְבֵרי 
ִׁשָּנה  ּוַמּדּוַע  ָתסּור',  'א  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון   ֵמֶהְמֵׁש זֹאת  ֶׁשָּדְרׁשּו 

ָהַרְמָּב"ם ְוָנַקט ֶאת ְּתִחַּלת ַהָּפסּוק: "ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל ַּתֲעֶׂשה"?

ֵּבֵאר ַה'ּתֹוָרה ְּתִמיָמה':

ַעל  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  יב)  סי'  (ְּכֻתּבֹות  ָהרֹא"ׁש  ְּכִׁשיַטת  ָנַקט  ָהַרְמָּב"ם 
ִקּיּום ִמְצַות א ַּתֲעֶׂשה, ִּכי ִאם ַעל ִקּיּום ִמְצַות ֲעֵׂשה. ְלִפי ֶזה ֲהֵרי 
א ִיָּתֵכן ֶׁשַהְּגָמָרא ִהְתַּכְּוָנה ִּבְדָבֶריָה ַלִּמִּלים 'א ָתסּור' ַהְּמַדְּברֹות 
ַעל ִמְצוֹות א ַּתֲעֶׂשה, ֶאָּלא ַלִּמִּלים ַהּקֹוְדמֹות ָלֶהן: 'ֲאֶׁשר יֹאְמרּו 

ְל ַּתֲעֶׂשה', ּוְלאֹור זֹאת מּוָבן ַמּדּוַע ָנַקט ָהַרְמָּב"ם ָּכתּוב ֶזה.

ְּתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' ְּכִעיר ִמְקָלט
"ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָל" (יט כ)

ָּכַתב ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ִמּגּוֵרי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש:

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 'ָׁשלֹוׁש' ִּבְכִתיב ָמֵלא, ְוִנָּתן ִלְדרֹׁש ִמּזֹאת: 
ַהִּמְסָּפר  ֶאת  ְנַקֵּבל  ְּב'ָׁשלֹושׁ',  ַהְּיֵתָרה  ו'  ָהאֹות  ֶאת  ַנְכִּפיל  ִאם 
ְּכִעיר  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשְּתִפַּלת  ּוִמָּכאן  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה 

ִמְקָלט ְלִיְׂשָרֵאל ְלִמְפָלט ִמָּצרֹוֵתיֶהם.
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה

ַחִּיים ִּבְזכּות ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע
ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  "ְוָאַמר 

ֹאְיֵביֶכם" (כ ג)

ַאֶּתם  ְּכַדאי  ִּבְלַבד,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶאָּלא  ְזכּות,  ָּבֶכם  ֵאין  "ֲאִפּלוּ 
ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם" (ַרִׁש"י).

ְוָאַמר:  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  טֹוב  ְלַהְמִליץ  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ָמָרן  ִּבֵּקׁש 
ֶׁשהּוא  ּתֹוָׁשב',  'ֵּגר  ְלַהֲחיֹות   ְּבתֹוָרְת ִצִּויָתנוּ  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ 
ָנְכִרי ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַא א ָּפַרׁש ִמֶּיֶתר 
ַהִּדין  ִמן   .'ִעָּמ ָוַחי  ְותֹוָׁשב  'ֵּגר  לה):  כה  (ַוִּיְקָרא  ַּכָּכתּוב  ָהֲעֵברֹות, 
ֵאפֹוא ֶׁשְּתַחֶּיה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַאף ִאם ָחְטאּו ְּכֶנְגְּד – ֲהא ֵּדי 

ְּבָכ ֶׁשֵאיָנם עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה".

ְלִפי ֶזה ֵּבֵאר ַרִּבי ִיְצָחק ֵמִאיר ְׁשַוְרץ ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ִּבְדַּרגֹוִמיְרְׁשט 
נֹוָׁשִעים  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  זֹו  ִהיא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִמְצַות  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע 
ֱאמּוָנֵתנּו  ַעל  ַמְכִריִזים  ָאנּו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַּבֲאִמיַרת  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני 
ַּדי  טֹוב',  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ּוְכִדְבֵרי  ָזָרה,  ָּבֲעבֹוָדה  ְוכֹוְפִרים  ֶאָחד  ְּבֵא-ל 
ַּבֲאִמיָרֵתנּו זֹאת ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו ה' ִויַחֵּינוּ ֵמָהאֹוְיִבים ַהָּקִמים ָעֵלינּו.
'ִאְמֵרי ִיְצָחק'

ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִחַּצת 'ָיֵרא ְוַר ְלַבב'
ְלַבב  ֶאת  ִיַּמס  ְוא  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב   ֵיֵל ַהֵּלָבב   ְוַר ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  "ִמי 

ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו" (כ ח)

ָׂשח ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיהּוָדה ִמֶּדִז'יקֹוב:

ה ְוִנְכְנסּו ַּכָּמה ֵמֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב ִלְׁשאֹל ֶאת ַרָּבם:  ַמֲעֹשֶ
"ְּבִעיֵרנּו ַקָּיִמים ַּכָּמה ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות, ְּבֵאיֶזה ֵמֶהם ִנְבַחר ְלִהְתַּפֵּלל"?

ְלָכל  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשּבֹו  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָלֶכם  "ַּבֲחרּו  ָהַרִּבי:  ָלֶהם  ֵהִׁשיב 
ְוַהְכָנָעה,  ֵלב  ִׁשְברֹון   ִמּתֹו ְּתִפָּלתֹו  ַהּנֹוֵׂשא  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ַהָּפחֹות 
 ַהֵּלָבב ֵיֵל ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב ְמפָֹרׁש הּוא ְלָפֵנינּו: 'ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר
לֹוֵחם  אֹותֹו  ְוִאם  ִּכְלָבבֹו',  ֶאָחיו  ְלַבב  ֶאת  ִיַּמס  ְוא  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב 
ֵלב  ֶאת  ְלָהֵמס  ָעלּול  ַהְּבִרּיֹות  ֵמֵעיֵני  ַּפֲחדֹו  ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ַהְּמַנֶּסה 
ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְיהּוִדי ָיֵרא ְוָׁשֵלם ֶׁשֵאינֹו ַמְסִּתיר 
ֶאת ִׁשְברֹון ִלּבֹו ִּבְתִפָּלתֹו, ְּבַוַּדאי ַיְׁשִּפיַע ַעל סֹוְבָביו ְלִהְתַּפֵּלל ַאף 

ֵהם ְּכמֹותֹו".
'מֶֹׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום' עמ' עג

ַהִּנְמָנע ִמְּלִהְתַּפֵּלל – ְּכׁשֹוֵפ ָּדִמים
"ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה" (כא ז)

"ְוִכי ָעְלָתה ַעל ֵלב ֶׁשִּזְקֵני ֵּבית ִּדין ׁשֹוְפֵכי ָּדִמים ֵהם? ֶאָּלא – א 
ְרִאינּוהּו ּוְפָטְרנּוהּו ְּבא ְמזֹונֹות ּוְבא ְלָוָיה" (ַרִׁש"י).

ֵּבאּור נֹוָסף ַלְּדָבִרים ַמִּציַע ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז'רֹוב: 

ְּכִאּלּו   – חֹוִלים  ְמַבֵּקר  ֶׁשֵאין  ִמי  "ָּכל  א):  מ  (ְנָדִרים  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ָהָיה  ְמַבְּקרֹו  ָהָיה  "ֶׁשִאם  (ָׁשם):  ָהרֹא"ׁש  ּוֵפֵרׁש  ָּדִמים",   ׁשֹוֵפ
ְּתִפָּלתֹו  ְוִתְהֶיה  ִהיא  ָרצֹון  ֶׁשֵעת  ְוֶאְפָׁשר  ַרֲחִמים,  ָעָליו  ְמַבֵּקׁש 

ִנְׁשַמַעת ּוְמִניעֹות ַהִּבּקּור ּגֹוֵרם ֶׁשָּימּות".

ַאף ָּכאן אֹוְמִרים ִזְקֵני ֵּבית ִּדין: "ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה" – 
א ִנְמַנְענּו ִמְּלִהְתַּפֵּלל ּוְלַיֵחל ִלְׁשלֹוָמם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִאּלּו ָהִיינּו 

ִנְמָנִעים ִמְּלִהְתַּפֵּלל, ָהִיינּו ֶנֱחָׁשִבים ְּכׁשֹוְפֵכי ָּדִמים ָחִליָלה.
'ֵּבֵאר מֶֹׁשה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ַוֲאָנָחה גֹון

ׁש

ני ּפְ ם

ֶאת ַה'ֶּצֶדק' ֵיׁש ִלְרּדֹף ְּכֵדי ְלַקֵּים
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז ָחָדׁש קלב א) ְמבָֹאר, ֶׁשַהִּמָּלה 'ְצָדָקה' 
רֹוֶמֶזת ְלַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ַלֲעסֹק 
ָּבֶהם ּוְלַקְּיָמם ְּבָכל יֹום, ְוֵאּלּו ֵהם: צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּׁשֹות, 

ק' ְּבָרכֹות, ה' ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה.

ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָיכֹול ָאָדם ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה ַעל ְיֵדי ַהְחָזַקת 
ְוַהְּקֻדּׁשֹות  ָהֲאֵמִנים  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  אּוָלם  ּתֹוָרה,  לֹוְמֵדי 
ַהָּכתּוב:  ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו  ְּבַעְצמֹו,  ְלאֹוְמָרם  הּוא  ְמֻחָּיב 
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" – ֶאת ְׁשֶׁשת ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבִּמָּלה 
ַעל   ִֹלְסמ ְוא  ְלַקֵּים,  ְּכֵדי   ְּבַעְצְמ 'ִלְרּדֹף'   ָעֶלי 'ֶצֶדק' 

ֲאֵחִרים.
'ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו' [לְר"א הֹורֹוׁשֹוְבְסִקי]

ה  ל ָהעֹונ∆ ˙ ˜יט ב): "ּכָ ּבָ ַׁ̆ רּו ֲחָז"ל ( ָ‡מ¿
ן  ַ‚ּ י  ֲער≈ ַׁ̆ לֹו  ין  ƒח ¿̇ ּפֹו ּכֹחֹו  ָכל  ּב¿ ן  ָ‡מ≈

ן". ∆„ ע≈
ין:  ƒל ‡ר¿ ַּ̃ ƒמ לֹמֹה  ¿ׁ̆ י  ƒַרּב הרה"˜   ׁ̆ ר≈ ּפ≈
ּׁ̆וָבה',  ¿ּ̇ י ַה ֲער≈ ַׁ̆ ם ' ן ה≈ ∆„ ן ע≈ י ּ‚ַ ֲער≈ ַׁ̆
 ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒַלּמ י  ƒּכ ֲחָז"ל  ָלנּו  יחּו  ƒט ב¿ ƒה ּוָבזֹ‡˙ 
י  ֲער≈ ַׁ̆ חּו  ¿̇ ּפָ ƒי ן,  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ּבַ ּכֹחֹו  ָכל  ּב¿

ַ‡ֲהָבה.  ּוָב˙ֹו ּב¿ ׁ̆ ¿ּ̇ ל  ּב≈ ַ̃ ים ל¿ ƒרֹומ מ¿
י˙ ַ‡ֲהרֹן' ה‚˘"פ) ('ּב≈

ינּו  ָעל≈  ‡ ַהּבָ לּול  ¡‡  ׁ̆ חֹ„∆ ח  ַ̇ פ∆ ּב¿
י  י„≈ ƒמ י„  ƒּפ ¿̃ ַנ ו¿  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒנ ָהָבה  טֹוָבה,  ל¿
יַר˙  ƒמ‡ֲ ּבַ ָנה  ַכּוָ ּב¿ ן  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ַעל  יֹום 
ּוָבזֹ‡˙   ,‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ּב¿ ַחר  ַׁ ּ̆ ַה כֹו˙  ר¿ ƒּב
ּׁ̆וָבה,  ¿ּ̇ י  ֲער≈ ַׁ̆ ינּו  ָפנ≈ חּו ל¿ ¿̇ ּפָ ƒּי ∆ׁ̆ ה  ּכ∆ ז¿ ƒנ

.˙ כ∆ בֹר∆ ָנה טֹוָבה ּומ¿ ָׁ̆ ה ל¿ ּכ∆ ז¿ ƒָכך¿ נ ו¿

ן. ָלָלה ָ‡מ≈ ¿̃ ƒלֹ‡ ל ָרָכה ו¿ ב¿ ƒןל ָ ָ ָ ¿ ¿¿¿ ָָָ ָָ ¿¿
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ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶאְלָחָנן',  'ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֵּבית  ֶאל 
ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א, ִנְכַנס ַּבחּור ְיִׁשיָבה 
ִלּבֹו.  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִלְפרֹק  ּוִבֵּקׁש  ִמירּוָׁשַלִים 
ָׁשעֹות  הּוא  ַמְׁשִקיַע  ַהָּבחּור,  ִסֵּפר  ָׁשִנים,   ְּבֶמֶׁש
ְיָכְלּתוֹ  ְּכָכל  הּוא  ְמַנֶּסה  ַהְּגָמָרא.  ְּבִלּמּוד  ַרּבֹות 
ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּודוֹ, ַא ֵאיֶנּנּו רֹוֶאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו.

ִּבְבִכי,  ּפֹוֵרץ  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהָּבחּור  הֹוִסיף  "ַעָּתה", 
ַהּכֹחַ  יֹוֵתר  ִּבי  ֵאין  ַמְׁשֵּבר;  ֶׁשל  ְלֶרַגע  "ִהַּגְעִּתי 
ְלַהְׁשִקיַע. ַּכִּנְרֶאה נֹוַלְדִּתי ַּבַעל מַֹח ָּפגּום ּוְלעֹוָלם 
ְּכמֹוָצא  ְלָכאן  ָּבאִתי  ַהְּגָמָרא.  ְּבִלּמּוד  ַאְצִליַח  א 

ַאֲחרֹון, אּוַלי ִּתְהֶיה ָלַרב ֵעָצה טֹוָבה ַּבֲעבּוִרי...".

לֹו  ֶהֱעִניק  ַהָּבחּור,  ְלִדְבֵרי  ְּבֶקֶׁשב  ֶהֱאִזין  ָהַרב 
ְוַאַחר  ַחָּמה,  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ֵעָצה  ָהָרָחב  ִמִּלּבֹו 
ַהָּגאֹון  ִּגיסֹו  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ָלֶגֶׁשת  לֹו  ְוִיֵעץ  הֹוִסיף 
 ,"ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א. "ְּכַדאי ְל
ִהְמִליץ לֹו ָהַרב ְּבחֹם, "ִלְׁשמַֹע ָמה ֵיׁש לֹו לֹוַמר".

ֵּביתֹו  ְּבֶפַתח  ַהָּבחּור  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ְמֵהָרה  ַעד 
ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ְּבִהָּכְנסוֹ  ְׁשִליָט"א.  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל 
ֶנֶאְמרּו  ַהַּפַעם  ַּגם  ְּדָבָריו.  ֶאת  ְוגֹוֵלל  ָׁשב  ְּפִניָמה 
ַהְּדָבִרים ִּבְכֵאב ָעצּום. הּוא ִהְדִּגיׁש ִּבְפֵני ָהַרב ִּכי 
ַלְמרֹות ְרצֹונֹו ָהַעז ֵהֵחל ַהֵּיאּושׁ ְלַחְלֵחל ְּבַמֲעַמֵּקי 
ַיְצִליַח  ַּפַעם  ֵאי  ִּכי  ְלַהֲאִמין  ָחַדל  ְוִכְמַעט  ְלָבבֹו, 

ִלְלֹמד ַּדף ְּגָמָרא ַעל ֻּבְריֹו.

ִהִּביט ּבֹו ַהַּצִּדיק ְּבֵעיָניו ַהחֹוְדרֹות, ְוִלְפֵני ֶׁשֵּבְרכֹו  
ְלִהְתַּפֵּלל  "ַהְקֵּפד  לֹו:  הֹוָרה  ּוְבַהְצָלָחה  ִּבְבָרָכה 

ְּבִמְנָין".

ְמֻבְלָּבל ְוָנבֹו ִנְפַרד ַהָּבחּור ִמֵּבית ָהַרב ּוָפָנה ֶאל 
ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשּיֹוִבילֹו ִלירּוָׁשַלִים. הּוא א ֵהִבין ֶאת 
ַההֹוָרָאה ַהַּמְפִּתיָעה ֶׁשִּנְּתָנה לֹו; ֵהן ֵמָאז ּוִמָּתִמיד 
ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ִּביִׁשיָבה  ְלִהְתַּפֵּלל  הּוא  ַמְקִּפיד 
 ְּביֹום. ִיָּתֵכן ֶׁשַּפַעם אֹו ַּפֲעַמִים ֶהֱחִמיץ ְּתִפָּלה, ַא

ַמּדּוַע ִהְדִּגיׁש ָהַרב ְּבָפָניו ַּדְוָקא ִעְנָין ֶזה?

ְׁשבּוַעִים ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל 'ֵסֶדר ֵׁשִני', ָחׁש 
ְוהּוא  ִלְמנּוָחה,  ִׁשֵּוַע  ּגּופֹו  ְּבטֹוב.  ֶׁשֹּלא  ַהָּבחּור 
ָּפָנה ְלַחְדרֹו ְּכֵדי ִלְתּפֹס ְּתנּוָמה ַקָּלה. הּוא ִּתְכֵנן 
ְּבַתְרֵּדָמה  ָׁשַקע  ְּבפַֹעל  אּוָלם  ְמַעט,  ַרק  ָלנּוַח 
ֲעֻמָּקה ֶׁשִּנְמְׁשָכה ַעד ַלָּׁשָעה ָׁשלֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר.

ָקַפץ  ַהְּמֻאֶחֶרת,  ַהָּׁשָעה  ֶאת  ְוִגָּלה  ִמֶּׁשִהְתעֹוֵרר 
ְּתִפַּלת  ִהְתַּפַּלְלִּתי  "ֶטֶרם  ָנָחׁש.   ְּכָנׁשּו ִמִּמָּטתוֹ 
ֶׁשֹּלא  ִלי  הֹוָרה  ָהַרב  "ַוֲהֵרי  ִנְזַּכר,  הּוא  ַעְרִבית", 
ְלַהְפִסיד ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין... ֵמֵהיָכן ֶאְמָצא ַעָּתה ִמְנָין 

ִלְתִפַּלת ַעְרִבית?", ִהְרֵהר ְּבָעְגָמה.

ְּבַאְרָנקֹו  ִּפְׁשֵּפׁש  הּוא  ַרְעיֹון;  ְּבמֹחוֹ  ָעָלה  ִּפְתאֹום 
ֶאל  ִּבְמִהירּות  ָיַרד  ַאַחר  ְּתכּוָלתֹו,  ֶאת  ּוָבַדק 
ִחֵּיג  ַלְּיִׁשיָבה,  ִמּמּול  ֶׁשָעַמד  ַהִּצּבּוִרי  ַהֶּטֶלפֹון 

ְלַתֲחַנת ַהּמֹוִנּיֹות ְוִהְזִמין מֹוִנית ִּבְדִחיפּות.

ִלְראֹות  ִצָּפה  ִמְּמנּוָחתֹו  ֶׁשֻהְפַרע  ַהּמֹוִנית  ַנַהג 
ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה   ַא ֶּבֱאֶמת...  ָּדחּוף  ִמְקֶרה 
ִּבְמִהירּות  "ַסע  ִּבֵּקׁש:  ַהָּבחּור  ַּכֲאֶׁשר  ַהְפָּתָעתֹו 
'ְּגֻאָּלה'".  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת  מֶֹׁשה'  'ִזְכרֹון  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ִמְנָיִנים  ִמְתַקְּיִמים  ַהָּבחּור,  ָיַדע  ֶזה,  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ְּבֶמֶׁש רֹב ְׁשעֹות ַהְּיָמָמה. ְּבִלּבֹו הּוא ִקָּוה ִּכי ַּגם 
ִלְתִפַּלת  ִמְנָין  ִיְמָצא  ֲעַדִין  ֶׁשָּכזֹו  ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה 

ַעְרִבית.

ַהָּבחּור  ֶׁשל  ֶׁשִּפיו  ַהַּנָהג  ִהְבִחין  ַהְּנִסיָעה   ְּבַמֲהַל
ִלְכּבֹׁש  יֹוֵתר  ָיכֹול  א  ְוהּוא  ֶהֶרף  ְלא  ְמַמְלֵמל 
ְּבָׁשָעה  ִלְנסֹעַ   אֹוְת ֵמִביא  "ָמה  ַסְקָרנּותֹו;  ֶאת 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַעד  ַרב  ּכֹה  ֶמְרָחק  ֶׁשָּכזֹו  ְמֻאֶחֶרת 
 ,"?ַּבֶּדֶר ִמְתַּפֵּלל  ַאָּתה  ָמה  ְוַעל  מֶֹׁשה',  'ִזְכרֹון 

ָׁשַאל ַהַּנָהג ְּבַסְקָרנּות.

ְמַחֵּפׂש  "ֲאִני  אֹותֹו:  ִהְפִּתיָעה  ֶׁשִּקֵּבל  ַהְּתׁשּוָבה 
ִמְנָין ִלְתִפַּלת ַעְרִבית".

ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול   ֵאיְנ ְוִכי  ְמֻאֶחֶרת?  ּכֹה  "ְּבָׁשָעה 
ְלָהִבין,  ִהְתַקָּׁשה  ַהַּנָהג  ִּביִחידּות?",  ַּבְּיִׁשיָבה 
ְוַהָּבחּור ִהְסִּביר: "ִקַּבְלִּתי הֹוָרָאה ֵמָהַרב ַקְנֵיְבְסִקי 
ְלַהְקִּפיד ַעל ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין. ַהּיֹום א ַחְׁשִּתי ְּבטֹוב 
ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני  ָּכֵעת  ַעְכָׁשו.  ַעד  ַּבִּמָּטה  ְונֹוַתְרִּתי 
ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  מֶֹׁשה'  ְּב'ִזְכרֹון  ֶׁשֶאְמָצא  ּוְמַיֵחל 
ַלֲעמֹד  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ָּכמֹוִני,  ִהְתַּפְּללּו,  ֶׁשֶּטֶרם 

ְּבַקָּבָלִתי".

ַהְּׁשַנִים  ּוְכֶׁשִהִּגיעּו  ַהַּנָהג,  ֶאת  ִרְּגָׁשה  ַהְּתׁשּוָבה 
ְלַיֲעָדם ֶהֱחִליט ְלַהְמִּתין ַּבַּצד ְוִלְראֹות ֵּכיַצד ִיּפֹל 

ָּדָבר.

ַהָּבחּור ָיַרד ְוֵהֵחל ִמָּיד ֶלֱאסֹף ֲאָנִׁשים. ֶאָחד ְועֹוד 
ֶאָחד, ְוִהֵּנה ֵהם ְּכָבר ְׁשמֹוָנה... ַהְּתִׁשיִעי ִהִּגיַע ַּגם 
הּוא;  ִהֵּנה  ָהֲעִׂשיִרי.  ֶאת  ִלְמצֹא  ַרק  ְונֹוַתר  הּוא, 
ֲעָׂשָרה  ְלַסֵּיַע.  ֶׁשִהְתַּגֵּיס  ַהִּנְרָּגׁש  ַהַּנָהג  ֶזה  ָהָיה 
ַהְּתִפָּלה.  ִהְסַּתְּיָמה  ַהַּׁשַחר  ֲעלֹות  ֶטֶרם  ְרָגִעים 
ַהָּבחּור  ְוַרק  ְלֵביָתם,  ָׁשבּו  ְוַהַּנָהג  ַהִּמְתַּפְּלִלים 

נֹוַתר ָלֶׁשֶבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְּבִלּבֹו ָּפַׁשט אֶֹׁשר ִעיָלִאי ְּכמֹותֹו א ָחׁש ֵמעֹוָלם. 
ָחׁש  ֶׁשָּבּה  ְּבַחָּייו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ָהְיָתה  זֹו 
ֶׁשִהְצִליַח ֶּבֱאֶמת. הּוא ִהְרִּגיׁש ִּכי ָהְיָתה לֹו ִסַּיְעָּתא 
ְלָהִבין  ְּבִלי  ֶהֱחִליט,  ְוהּוא  ְרִגיָלה,  ִּבְלִּתי  ִדְׁשַמָּיא 

ַמּדּוַע, ְלַהְמִׁשי ּוְלַנְּצָלּה.

ִלְלֹמד.  ְוִהְתַיֵּׁשב  ֵמָהָארֹון  ְּגָמָרא  ָנַטל  ַהָּבחּור 
ַהְּגָמָרא  זֹו  ָהְיָתה  אֹותֹו.  ָאַחז  ְצַמְרמֶֹרת  ֶׁשל  ַּגל 
ֶּפֶרק  ִקּדּוִׁשין  ַמֶּסֶכת  ֵמַהְּיִׁשיָבה,  ַהֻּמֶּכֶרת 
'ָהאֹוֵמר'... ָאח, ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא ִנָּסה ְלָהִבין ֶאת 
ִויִהי  ַיְצִליַח  הּוא  ַהַּפַעם  ִהְצִליַח...  ְוא  ַהּסּוְגָיה 

ָמה!

ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהְּגָמָרא  ִמּלֹות  ֶאת  ִלְקרֹא  ֵהֵחל  הּוא 
ְלָפָניו  ְלַרֵּקד  ָּתִמיד  ָהיּו  ֶׁשְרִגילֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
ְּבָמחֹול, ִהְסַּתְּדרּו ְלֶפַתע ְּבׁשּורֹות ְיָׁשרֹות. ַהִּמִּלים 
ְלָהִבין.  ֵהֵחל  הּוא  ּוִפְתאֹום  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ֵהִאירּו 
ַהְּגָמָרא  ֶקַטע.  ְועֹוד  ֶקַטע  ׁשּוָרה,  ַאַחר  ׁשּוָרה 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְקרֹא  ָעַבר  ְוהּוא  לֹו  ְּברּוָרה  ָהְיָתה 
ֵּכן  ַל'ּתֹוְספֹות',  ָעַבר  ֻּבְרָים  ַעל  ִמֶּׁשֱהִביָנם  ַרִׁש"י. 
 ,ָּכ ָּכל  אֹותֹו  ִהְרִתּיעּו  ֶׁשָּתִמיד  'ּתֹוְספֹות'  אֹוָתם 
ַהֻּקְׁשָיה,  ָוִתיק:  ְּכַמָּכר  מּוָלם  ִהְרִּגיׁש  הּוא  ָּכֵעת 
 ...ַהֵּתרּוץ ָהִראׁשֹון ְוַהֵּׁשִני, ַהּכֹל ָהָיה ָּברּור ָּכל ָּכ

זֹאת ָהְיָתה ַהְרָּגָׁשה ִנְפָלָאה, ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא.

ָמְצָאה  ּוָבָאה,  ֶׁשִהְתָקְרָבה  ַהַחָּמה  ַהֵּנץ  ְׁשַעת 
ְוַעל  ַהְּגָמָרא  ַעל  ָרכּון  רֹאׁשֹו  יֹוֵׁשב  ַהָּבחּור  ֶאת 
ַהֵּנץ  ִמְנַין  אֶֹׁשר.  ֶׁשל  ְּדָמעֹות  ַהּזֹוֲהרֹות  ָּפָניו 
ַהְּגָמָרא.  ֶאת  ִלְסּגֹר  ֶנֱאַלץ  ְוהּוא  ְלַהְתִחיל  ָעַמד 
ְלִהְתַנֵּתק  ָקֶׁשה  לֹו  ָהָיה  ְּבַחָּייו  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם 

ֵמָהאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות.

ָאַכל  ַרָּבה,  ְּבַכָּוָנה  ִהְתַּפֵּלל  ַלְּיִׁשיָבה.  ָׁשב  הּוא 
ִלְפֵני  ַרב  ְזַמן  ַהִּמְדָרׁש.  ְלֵבית  ּוִמֵהר  ִּבְמִהירּות 
 ָהַאְבֵר ִּבְמקֹומֹו.  ָיַׁשב  ְּכָבר  ַה'ֵּסֶדר'  ְּתִחַּלת 
ֶׁשָּלַמד ִאּתֹו ְּבַחְברּוָתא ֶטֶרם ִהִּגיַע, אּוָלם ְמֻיָּדֵענוּ 
הּוא  ָיכֹול  ֵּביְנַתִים  ֵהן  ַמַעׂש,  ְּבחֶֹסר  ִהְמִּתין  א 

ְלַהְסִּפיק ַלֲחזֹר ׁשּוב ַעל ִּדְבֵרי ַה'ּתֹוְספֹות'.

ָּגלּוי  ֵנס   ;ָהַאְבֵר ִנְפַעם  ַיְחָּדו  ִלְלֹמד  ְּכֶׁשֵהֵחּלּו 
ֶאת  ְלַאֵּמץ  ָהָיה  ָרִגיל  ֵעיָניו.  מּול  ֶאל  ִהְתַרֵחׁש 
ֵמִבין  ַהָּבחּור  ּוִפְתאֹום  ְלַהְסִּביר,  ְּכֵדי  ּכֹחֹוָתיו  ָּכל 
ִּבְמִהירּות, ַמְקֶׁשה ּוְמָתֵרץ, "ָמה ָקָרה?", א ָיכֹול 
ַלִּׁשּנּוי   ְל ָּגַרם  "ָמה  ִמִּלְׁשאֹל,  ְלִהְתַאֵּפק  ָהָיה 

ַהַּמְפִּתיַע?"

ַהָּבחּור א ֵהִׁשיב ַלְּׁשֵאָלה, ַּגם הּוא א ֵהִבין ָמה 
ַהַּלְיָלה  קֹורֹות  ֶאת  ְלַסֵּפר  ַרק  ָיַדע  הּוא  ָקָרה. 

ָהַאֲחרֹון, ַא ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים א ֵהִבין.

ְּבַרק.  ִלְבֵני  ַהְּׁשַנִים  ָיְרדּו  ַהָּבִאים  ֵמַהָּיִמים  ְּבֶאָחד 
ּבֹו  ֶׁשָחל   ַהַּמְהָּפ ַעל  ַחִּיים  ְלַרִּבי  ִסֵּפר  ַהָּבחּור 
ָהַרב  ָהַרב.  ֶׁשל  הֹוָרָאתֹו  ַעל  ַהְקָּפָדתֹו  ְּבִעְקבֹות 

ִהְקִׁשיב ּוִמָּיד ִהְסִּביר ְּבַפְׁשטּות: 

"ֵאין ָּכאן ָּכל מֹוֵפת. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָרָאה ֶאת 
זֹאת  ּוִבְזכּות  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל   ַנְפְׁש ְמִסירּות 

ָּפַתח ְּבָפֶני ֶאת ַמַעְינֹות ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת".
'ְׁשַמע ְּתִפָּלִתי' עמ' קעט

אֹור ַהּתֹוָרה ֵמִאיר ְללֹוְמֶדיָה
ָאַמר ֶהָחָכם ִמָּכל ָהָאָדם: "ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור" (ִמְׁשֵלי ו כג), ְוָאֵכן ָּכל ַההֹוֶגה ַּבּתֹוָרה 
זֹאת  ֵּבֵאר   ְוָכ ְללֹוְמֶדיָה.  ַהֵּמִאיר  ִעיָלִאי  ּוְבזַֹהר  ְּבאֹור  ְּבַקּלּות  ָלחּוׁש  ָיכֹול  ַהְּקדֹוָׁשה 

ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמֻּלְּבִלין ('ְרִסיֵסי ַלְיָלה' אֹות נד): 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְותֹוָרתֹו – ֶאָחד ֵהם; אֹור ַהּתֹוָרה הּוא אֹור ְּפֵני ֶמֶל ַחִּיים (זַֹהר ְּבֵראִׁשית 
כד א) ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו (ִסְפִרי ָוֶאְתַחַּנן ו): "ְּבָכל יֹום ִיְהיּו ְּבֵעיֶני ַּכֲחָדִׁשים", ִּכי ַעל ַאף ֶׁשַהּתֹוָרה 

ַּכּיֹום ְּכתּוָבה ּוֻמַּנַחת ְלָפֵנינּו, ִמָּכל ָמקֹום ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ְלַהִּׂשיג ָּבּה ְּכלּום, ֶאָּלא ַרק ָמה 
.ֶׁשֵּמִאיר לֹו ָּבּה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ְּכֵעין ֶזה ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש 'ׁשֹוֵחר טֹוב' ַעל ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (קיט כז): "ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי ֲהִביֵנִני" 
– "ָאַמר ָּדִוד: 'ִרּבֹוִני, ֶאל ּתֹאַמר ִלי ֲהֵרי ֵהם ְלָפֶני. ִהְתּבֹוֵנן ַאָּתה ְלַעְצְמ; ִאם ֵאין ַאָּתה 
ַּבּתֹוָרה  ְמֻחָּדׁש  אֹור  ָהָאָדם  ְמַקֵּבל  ֶרַגע  ֶׁשְּבָכל  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ְּכלּום'",  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְמִביֵנִני 
ֶׁשֹּלא ָהיֹה קֶֹדם ָלֵכן, ְוַעל ָּכ ָאנּו ְצִריִכים ָלׁשּוב ּוְלַבֵּקׁש ְּבָכל יֹום ְויֹום: "ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו 

 ."ְּבתֹוָרְת

ַּבַעל 'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם' ָאַמר ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ב"ר נג יט): "ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת 
סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם", ִּכי ָּכל ָמה ֶׁשָאָדם ָצִרי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
עֹוֵמד ּומּוָכן ְלָפָניו ְּבפַֹעל, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ִּביָכְלּתוֹ ִלְראֹותֹו ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר 
ֶאת ֵעיָניו. ְוַעל ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה: 'ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶת'. ְוֵכן ִּבֵּקׁש 
ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים (קיט יח): "ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת", ִּכי אֹור 
ַהּתֹוָרה ַקָּים ְלָפֵנינּו, ְוָאנּו ַרק ְזקּוִקים ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו ('ִלּקּוֵטי 

ְיהּוָדה' ַוֵּיָרא).

ַהּתֹוָרה – ְּתַנאי ַלִּיְרָאה
ַהִּיְרָאה  ִּכי  ִלְלֹמד  נּוַכל  ה'"  ִיְרַאת  ָחְכָמה  "ֵראִׁשית  י):  (קיא  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
ַאַחר  ְוַרק  ה',  ִיְרַאת  ַעל  ְּתִחָּלה  ְלַבֵּקׁש  ָעֵלינּו  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה  ֶזה  ְלִפי  ַלָחְכָמה.  קֹוֶדֶמת 
 ְלַבֵּקׁש ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה. ִמְּפֵני ָמה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּתִחָּלה ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה ְוַרק ַאַחר ָּכ ָּכ

ֶׁשְּיַיֵחד ה' ֶאת ִלֵּבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשמֹו?

 ֵּבֵאר ַרִּבי ֶזַרח ַאְיֶדִּליץ ִמְּפָראג: ְּבָפָרַׁשת 'ְוָאַהְבָּת' ִהְצַטֵּוינוּ ֶלֱאהֹב ֶאת ה', ּוִמָּיד ַאַחר ָּכ
 ַהֶּדֶר ִּכי   ִמָּכ ִלְלֹמד  ָאנּו  ְיכֹוִלים   .'ְלָבֶני ְוִׁשַּנְנָּתם  ָה ֵאֶּלה...  ַהְּדָבִרים  'ְוָהיּו  ִהְצַטֵּוינוּ: 
הֹוֶגה  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהּתֹוָרה.  ִלּמּוד  ְּבֶאְמָצעּות  ִהיא  ה'  ְלַאֲהַבת  ְלַהִּגיַע  ִנָּתן  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ָהָאָדם ְּבתֹוַרת ה' יֹוָמם ָוַלִיל ּוִמְתַעֵּמק ְלָהִבין ֶאת ְצפּונֹוֶתיָה, ִמֵּמיָלא ִמְתעֹוֶרֶרת ְּבִלּבֹו 

ַאֲהָבה ְלנֹוֵתן ַהּתֹוָרה.

ִלּמּוד  ַעל  ַּבָּקָׁשה  זֹו  ִּבְתִפָּלה  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִהְקִּדימּו  ָמה  ִמְּפֵני  יּוַבן  זֹאת  ְלִפי 
ִּתְגַּדל ְּבִלֵּבנּו   ָּכ ֶׁשִּנְתַעֵּמק ַּבּתֹוָרה  ֶׁשְּכָכל  ִמּׁשּום  ה',  ַאֲהַבת  ַעל  ְלַאֲחֶריָה  ְוַרק  ַהּתֹוָרה 

ָהַאֲהָבה ('אֹור ַלְיָׁשִרים' ְּדרּוׁש ד' ד"ה ְועֹוד ַאַחת).

ֶׁשָאנּו  ַהֻּמְפָלגֹות  ַהַּבָּקׁשֹות  ֶׁשְּלַאַחר   ִמָּכ ִמֶּקעֶלם,  ַהַּסָּבא  ָלַמד  ָּגדֹול  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר 
 :"ַמְקִּדיִמים ְלַבֵּקׁש ַעל ַהּתֹוָרה, ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ
ִיְרַאת  ַעל  ַלַּבָּקָׁשה  ַהְקָּדָמה  ְּבֶגֶדר  ַרק  ִהָּנן  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּבּתֹוָרה  ַהַהָּׂשגֹות  ֶׁשָּכל  ְלַלְּמֵדנּו 
ָׁשַמִים, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת לא ב): "ֵאין לֹו ְלַהָּקדֹושׁ ָּברּו הּוא ְּבעֹוָלמֹו ֶאָּלא ִיְרַאת 

ָׁשַמִים ִּבְלַבד", ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיהּו לג ו): "ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו" ('אֹור ָרָשׁ"ז', ִיְתרֹו ַמֲאָמר רעט).

ְּדֵבקּות ַהֵּלב ַּבִּמְצוֹות
ְּבַבָּקַׁשת 'ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצוֶֹתי' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים, ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְּבַכָּוָנה 
ְטהֹוָרה ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ְוָאַמר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִּכי ּתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה ֵיׁש ָלָאָדם ְּבַבָּקָׁשה זֹו: ִמָּכל 
ִמְצָוה ֶׁשּזֹוֶכה ָהָאָדם ְלַקֵּים, ִנְבָרא ַמְלָא ֶׁשַּמְמִליץ טֹוב ַּבֲעבּורֹו. ַּכֲאֶׁשר ְמַקֵּים ָהָאָדם 
ִמְצָוה ְּבא ִׂשיַמת ֵלב, ִנְבָרא ַמְלָא ַּבַעל מּום, ִעם ֵלב ָּפגּום, ֶׁשּכֹחֹו ֻמְגָּבל. ְואּוָלם ִאם 
ַרב  ֶׁשּכֹחֹו  ֻמְׁשָלם   ַמְלָא ִלְברֹא  הּוא  זֹוֶכה  ַהֵּלב,  ִּבְדֵבקּות  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ָהָאָדם  ְמַקֵּים 

ְלַהְמִליץ טֹוב ַּבֲעבּורֹו ('ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ֶּפֶרק ה). 

ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ָהָיה ַרִּבי ְזֵאב וֹוְלף ִמְּסְטִריקֹוב ַמְׁשִמיַע ְּבַבָּקָׁשה זֹו: ִמַּצד ֶאָחד ַעל ָהָאָדם 
ְׁשֵני  עֹוִלים  ֵּכיַצד  ְּבִׂשְמָחה.  ְלָעְבדֹו  הּוא  ְמֻצֶּוה   ּוֵמִאיָד ֵלב,  ְּבִׁשְברֹון  קֹונֹו  ֶאת  ַלֲעבֹד 

ִחּיּוִבים ֵאּלּו ְּבָקֶנה ֶאָחד? 

ֶאָּלא, ַּכֲאֶׁשר ְמַקֵּים ָהָאָדם ִמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות ִמְצָטְרִפים ּוִמַּדְּבִקים ִׁשְבֵרי ְלָבבֹו ְוׁשּוב ָיכֹול 
הּוא ַלֲעבֹד ֶאת קֹונֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׁשֵלם. ְוזֹוִהי ַּבָּקָׁשֵתנּו ָּכאן: ַזֵּכנּו ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ִל'ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצוֶֹתי' – ֶׁשִּיָּדְּבקּו ִׁשְבֵרי ִלֵּבנּו ִּבְזכּות ִקּיּום 

ַהִּמְצוֹות (ַּפְרֵּדס ַהְּתִפָּלה).

ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְׁשֵני ַהְּיָצִרים
"ְוַדֵּבק  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהּתֹוָרה  ַעל  ַהָּלׁשֹון;  ְלִׁשּנּוי  ִלּבֹו  ָיִׂשים  ַהְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
הּוא:  ֵאּלּו  ְלׁשֹונֹות  ֵּבין  ַהִחּלּוק  ְלָבֵבנּו".  "ְוַיֵחד  ה':  ִיְרַאת  ַעל  ְוִאּלּו   ,ְּבִמְצוֹוֶתי ִלֵּבנּו" 
"ִלֵּבנּו", הּוא ְלׁשֹון ָיִחיד, ּו"ְלָבֵבנּו" הּוא ְלׁשֹון ַרִּבים ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות נד א): "'ְּבָכל 

."ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי – 'ְלָבְב

ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים, ִּכי ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַוֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִנָּתן ְלִהָּמֵלט ֵמַהֵּיֶצר 
אּוָלם  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון  'ִלֵּבנּו'  ֶנֱאָמר  ֵּכן  ְוַעל  ַהּטֹוב,  ַהֵּיֶצר  ְּבכֹחַ  ְוַרק   ַא ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָהַרע 
ַּבֶּדֶר ַלְּׁשֵלמּות ְּבַאֲהַבת ה' ְוִיְרָאתֹו ָעֵלינּו ִלְכּבֹׁש ַּגם ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו 
ה)  ו  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ַעל  א)  נד  (ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  ה',  ַלֲעבֹוַדת 
'ַׁשַער  (ִסּדּור  ָהַרע"  ּוַבֵּיֶצר  טֹוב  ַּבֵּיֶצר   ְיָצֶרי ִּבְׁשֵני   –  'ְלָבְב ְּבָכל  ֱאֶקיךָ  ה'  ֵאת  "'ְוָאַהְבָּת 

ָהַרֲחִמים' – 'ַמִּגיד ֶצֶדק').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין ֶׁשִּׁשְּנָתה ַחִּיים

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבִמני ּלה

ּור ססִספפּפּ ם
ה (ז') ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְרּכַ ּבִ

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


