
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ץקֹבֶ 

חַ  ּתֹוךְ   לַהּנַ
נוֵֹבַע  ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ַהּנַַחל ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלִאים, ְמעוְֹרִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְִקים,

ת ַּבֲעבוֹדַ  ן ָהֲעָדִרים, ְלִהְתַחּזֵקיְִׁשקּוְמקוֹר ָחְכָמה נוְֹבִעים, ְלַהֲחיוֹת נֶֶפׁש ָּכל ַחי ּוִמָּׁשם 

  ְמָצִאיםַהּבוֵֹרא ְּבָכל ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו נִ 
 

* 
 

 לׁשֶ ר ַהָּטהוֹ ן ַּבֻּׁשְלחָ ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״א ְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 תשע״ג –ם ִמְׁשָּפִטית ָּפָרׁשַ  תַׁשּבָ ת ְׁשִליִׁשיה ִּבְסֻעּדָ 

ְברוֹ, ם ְלהוִֹעיל ְלָאָדם וְֹלא ְלׁשָ יְגֶַּלה וִיָפֵאר ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה ֲאִמִּתּיִים ַהְּמֻסּגִָלי

ה ְּׁשִמירָ נּו זַ״ל, וִיָבֵאר ִענְיַן הַ ד ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך וְַהּפוְֹסִקים ִּכְרצוֹנוֹ ֶׁשל ַרֵּבוִיעוֵֹרר ְמֹאד ַעל ִלּמּו

 ִּליָּבא ֶּדֱאֶמתַהּגְדוָֹלה ֶׁשל ִלּמּוד ַהּפוְֹסִקים ַעל ִחּדּוֵׁשי ַהּתוָֹרה ֶׁשּיְִהיּו אַ 

 

  תשע״ד םִטיִמְׁשּפָ ָּפָרַׁשת ת ֹקֶדׁש ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

 ב ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסידֵ  ׳ַהֹּקֶדׁשל ֵהיכַ ׳א ְמִתיְבתָ י ַּתְלִמידֵ י יְדֵ ל ַע

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי
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 ַמֲאַמר

ים ִלְפֵניֶהם ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ  ְוֵאּלֶ

ים ״י ִּדּבּוִרים נוָֹראִ ְסעּוַדת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין, ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש נִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 

״ן ֵחֶלק ב׳ ִסיָמן כ״א, וְנְִפָלִאים ְמֹאד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ״ל ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהרַ 

 ָׁשם.י ּתוָֹרה, ַעּיֵן ַהְמַדֵּבר ִמִּלּמּוד ּפוְֹסִקים, ִלְפנֵי וְַאַחר ֲאִמיַרת ִחּדּוׁשֵ 

 

ּתֹוָרה ים ּבַ ׁשִ ר ְמַחּדְ ֲאׁשֶ ׁש ּכַ ּיֵ ָנה ׁשֶ ּכָ  ַהּסַ

נּו ַז"ל אֹוֵמר:  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ י ּפָ ין ִחּדּוׁשֵ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ים ַעל ֶזה, ְוָצִריְך  ִלים ּוְמַצּפִ ּכְ ְסּתַ תֹוָרה, ַוֲאַזי ֵיׁש ֵאּלּו ַהְידּוִעים, ַהּמִ

ּלֹא ִיְתָקֵרב ְלַהֲעִמיד ַאְנשֵׁ  ֵדי ׁשֶ י ַחִיל, ְלַהֲעִמיָדם ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם, ּכְ

ִריְך ִלְלמֹד ּפֹוְסִקים ֹקֶדם  ּצָ ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים, ׁשֶ ָזר ְוֶזה ַנֲעׂשֶ

י ַחִיל  ִחיַנת ַאְנׁשֵ ין ּבְ ְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשִ ׁש ְוַאַחר ּכָ ַחּדֵ ּמְ ַהִחּדּוׁש ׁשֶ

י ִמלִּ  יֵניֶהם ָלֶבַטח, ּכִ ַאֲחֵריֶהם. ְוַהּתֹוָרה יֹוֶרֶדת ְוהֹוֶלֶכת ּבֵ ְפֵניֶהם ּוִמּלְ

 

יה ְסֻעדָּ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ת ּפָ
ִטי ּפָ  ה'תשע"ג םִמׁשְ
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"ל  ֵלי ַזִין, ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ֵאּלּו ַהּנַ י ַחִיל עֹוְמִדים ִעם ַהּכְ ָהַאְנׁשֵ

נּו ַז"ל. ְלִהְתָקֵרב; אן ָלׁשֹון ַרּבֵ  ַעד ּכָ

 

י ׁש ָלאֹוֵמר ִחּדּוׁשִ ּיֵ יםָהַאֲחָריּות ׁשֶ ַרּבִ  ם ּבָ

ים,  י ּתֹוָרה ִלְפֵני ֲאָנׁשִ ה ֲאִמיַרת ִחּדּוׁשֵ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ ְוִהְסּבִ

י ְצִריִכין ְלַפּלֵס  דֹוָלה ְמֹאד, ּכִ ְרּכוֹ ִהיא ַאֲחָריּות ּגְ עֵ  ּדַ ַדבֵּ ת ּבְ ּמְ דֵ , רׁשֶ י ּכְ

ּיּוכַ  ל ֶאָחד ְוֶאָחדלֹומַ ל ׁשֶ מֹוַע  תאֶ ק ַר , ר ִלְפֵני ּכָ הּוא ָצִריְך ִלׁשְ ֶ ַמה ׁשּ

ִפי ַמְדֵרגַ  חֹות ְולֹא יֹוֵתר  - ת מֹחוֹ ּכְ , (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מז)לֹא ּפָ

ַעם יר ּפַ ִהְסּבִ ׁש ַהְרבֵּ  ּוְכמֹו ׁשֶ ִריִכין ְלַבּקֵ ּצְ ה ִמן מֹוֲהְרַנ"ּתְ ַז"ל, ׁשֶ

דֹושׁ  רּוךְ -ַהּקָ , ָלַדַעת ָמַתי לֹוַמר ִהְתעֹוְררּות ּוָמַתי לֹוַמר הּוא-ּבָ

קּות, כִּ  ּיּום ִהְתַחזְּ י הּוא ָרחֹוק ִמּקִ ן ָאָדם ָצִריְך ִהְתעֹוְררּות, ּכִ י ִאם ּבֶ

ֲהדּות,  ֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ְצוֹות, ּוְצִריִכין ְלעֹוֵרר אֹותֹו ַעל ִעּקָ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ַהּכֹל  ה אֹוֵמר לֹו ׁשֶ קּות, ְוַאּתָ ה אֹוֵמר לֹו ִהְתַחזְּ ּוִבְמקֹום ִהְתעֹוְררּות, ַאּתָ

ֵסֶדר י טוֹ , ְוִיְהֶיה ּבְ ְדֹאג ְוכּו' ְוכּו', ֲהֵרי ָחַתְכּתָ ֶאת רֹאׁשֹו, ּכִ ב, ְוֵאין ַמה ּלִ

ְקּתָ אֹותֹו ַעל ֶזה,  ֻקְלָקִלים, ְועֹוד ִחזַּ ְדָרָכיו ַהּמְ ֵאר ּבִ ָ ַרְמּתָ לֹו ְלִהׁשּ ּגָ

י רֹוֶצה ְמֹאד ְלַקּיֵם ֶאתּוְלֵהֶפךְ  קּות, ּכִ ָאָדם ָצִריְך ִהְתַחזְּ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  , ּכְ

ְצוֹות, ֲאָבל  ִרים ְוָגִליםָעָליו  םעֹוְבִריְוַהּמִ ּבֵ י ַמׁשְ , ּוִבְמקֹום לֹוַמר לֹו םַרּבִ

ה  קּות, ַאּתָ ְברֵ  וְלָפָניר ְמַדבֵּ ִהְתַחזְּ ה ַמְחִליׁש ֶאת י ּדִ ִהְתעֹוְררּות, ְוַאּתָ

לֹום.  ן ָחַתְכּתָ ֶאת רֹאׁשֹו, ַחס ְוׁשָ ם ּכֵ ְעּתֹו, ֲהֵרי ּגַ  ּדַ
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ׁש  ּיֵ ַחד ׁשֶ יםַהּפַ ַרּבִ יִקים ִמּלֹוַמר ּתֹוָרה ּבָ ּדִ  ַלּצַ

יִקים  ּדִ דֹוָלה, ְוַהּצַ ָנה ּגְ דֹוָלה לֹוַמר ּתֹוָרה, ְוַגם ַסּכָ ְוָלֵכן ִהיא ַאֲחָריּות ּגְ

אֹוֵמר  נּו ַז"ל ְמַפֲחִדים ְמֹאד ִמזֶּה, ּוְכמֹו ׁשֶ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' סֹוף ִסיָמן ַרּבֵ

יק ָהאֱ , מז) ּדִ ַהּצַ אֹוֵמר ּתֹוָרה, יֹוֵתר ׁשֶ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ֶמת, ֵיׁש לֹו ֵאיָמה ּגְ

ּפּוִרים, ְוָלֵכן  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ה  ָצִריךְ ֵמֵאיַמת רֹאׁש ַהׁשּ ׁש ַהְרּבֵ ְלַבּקֵ

דֹושׁ  רּוךְ -ֵמַהּקָ ה ָלַדַעת ָמַתי לֹוַמר ּתֹוָרה, ְוֵאיְך לֹוַמר -ּבָ ְזּכֶ ּיִ הּוא ׁשֶ

פִ  דֹושׁ ּתֹוָרה, ּוִבְזכּות ַהּתְ אי ַיֲעזֹר ַהּקָ ַוּדַ ה ּבְ רּוךְ -ּלָ ְצִליַח -ּבָ ּיַ הּוא ׁשֶ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ִרּיֹות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ֲאִמיַרת ּתֹוָרתֹו, ְלעֹוֵרר ַהּבְ  ּבַ

 

נּו ַז"ל ִדְבֵרי ַרּבֵ ּבְ ֶ דּוִעים" ׁשּ  ?ִמי ֵהם "ֵאּלּו ַהּיְ

אן:  נּו ַז"ל ּכָ ְבֵרי ַרּבֵ ַחדְּ ְוֵאּלּו ֵהם ּדִ ּמְ ׁשֶ י ּתֹוָרה, ַוֲאַזי ֵיׁש ּכְ ין ִחּדּוׁשֵ ׁשִ

ים ַעל ֶזה ִלים ּוְמַצּפִ ּכְ ְסּתַ דּוִעים" ַהּמִ ים"ֵאּלּו ַהּיְ ּלִ ל ַהּמִ ָנה ׁשֶ ּוָ "ֵאּלּו  . ְוַהּכַ

דּוִעים" אֹות  ַהּיְ ֵני ָאָדם, ְוֵהן ּבָ ְבָראֹות ֵמֲעוֹונֹות ּבְ ִלּפֹות ַהּנִ ִהיא ַעל ַהּקְ

ַיַחד ִעּמֹו, ְלמֹוְנעוֹ  ּיֹוִעילּו לֹו  ּבְ ים ׁשֶ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ מַֹע ּדִ ׁשְ ל אֹותֹו ִמּלִ ּוְלַבְלּבֵ

יק ָצִריְך  ּדִ ן ַהּצַ ְתׁשּוָבה, ְוַעל ּכֵ קֹול  ְמֹאדַלֲחזֹר ּבִ ָבָריו תאֶ ִלׁשְ לֶ  ּדְ ּפֶ , סּבַ

ֵדי לַ  ִפי ַמְדֵרָגתֹו, ּכְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ִריְך לֹוַמר ִלְפֵני ּכָ ּצָ ֶ ֲעזֹר ּוְלָהִבין ַמה ׁשּ

ל  ִלּפֹות ְוַעל ּכָ ל ַהּקְ ר ַעל ּכָ ּבֵ דּוִעים"לֹו ְלִהְתּגַ יק "ֵאּלּו ַהּיְ ּדִ , ְוָצִריְך ַהּצַ

ּלֵל ַעל ֶזה, ְוַגם ִלְבּכֹות ַעל ֶזה מוֹ , ְלִהְתּפַ אֹומֵ  ּכְ נוּ ר ׁשֶ (ִלּקּוֵטי  ל"זַ  ַרּבֵ

אי ַיֲעזֹר לֹו מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רסב) ַוּדַ ִכּיֹות, ּבְ ִפּלֹות ְוַהּבְ , ּוִבְזכּות ַהּתְ
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דֹושׁ הַ  רּוךְ -ּקָ ל -ּבָ ְבְרחּו ּכָ ּיִ ים, ַעד ׁשֶ ּיִ י ּתֹוָרה ֲאִמּתִ הּוא לֹוַמר ִחּדּוׁשֵ

ְתׁשּוָבה. ֹוְמִעים ּבִ ל ַהׁשּ ִלּפֹות, ְוִיְתעֹוְררּו ּכָ  ַהּקְ

 

ְוא ל ׁשָ ְברֹא ְרִקיִעים ׁשֶ יֵלנּו ִמּלִ  ָהַרֲחָמן ַיּצִ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ ֹבָאר ּבַ ַמתְוֶזהּו ַהּמְ ף ה' ע"א) (ַהְקּדָ ית ּדַ ֵראׁשִ י ּבְ ַעל ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ , ׁשֶ

ים ּיִ י  - ּתֹוָרה ֲאִמּתִ ים, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ ַמִים ָוָאֶרץ ֲחָדׁשִ ִנְבָרִאים ׁשָ

ְמעּו  ָ ׁשּ לֹום, ּוְכׁשֶ ְוא, ַחס ְוׁשָ ים ִנְבָרִאים ְרִקיִעים ְדׁשָ ּיִ ֵאיָנם ֲאִמּתִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ְלִמיִדים זֹאת ִמפִּ  ְזָבן ַהּתַ ם ְוָאְמרּו, ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ ּלָ ְמעֹון, ָענּו ּכֻ י ׁשִ י ַרּבִ

ם.  ן ׁשָ ְזָבן, ַעּיֵ  ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ

דֹוָלה ְמֹאד,  ָנה ּגְ דֹוָלה, ְוַגם ַסּכָ י ּתֹוָרה ִהיא ַאֲחָריּות ּגְ י ֲאִמיַרת ִחּדּוׁשֵ ּכִ

ָראּוי, ֲאַזי ּבֹורֵ  י ּתֹוָרה ּכָ ים, ְוִאם ָאָדם אֹוֵמר ִחּדּוׁשֵ ַמִים ָוָאֶרץ ֲחָדׁשִ א ׁשָ

ים, ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ַחּיִ ה ּבַ ְועֹוֵזר ִלְבֵני ָאָדם ַלֲעׂשֹות ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ

ים  ים ֲחָדׁשִ ה, ְוָנַפח ַחּיִ ִריָאה ֲחָדׁשָ ָרא ּבְ ִאּלּו ּבָ ב ּכְ ֱאֶמת, ְוֶנְחׁשַ ַרְך ּבֶ ִיְתּבָ

ֵני ָאָדם, ֲאָבל ִאם אֹוֵמר חִ  ִלּבֹות ּבְ ל ֶהֶבלּבְ ים ׁשֶ ָנתוֹ ל ְוכָ  ,ּדּוׁשִ ּוָ  אִהי ּכַ

ֵני ָאָדם ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת  יל ּבְ ּפִ ְלַהְראֹות ָחְכָמתֹו ְוַדְעּתֹו ִלְבֵני ָאָדם, ּוַמׁשְ

בֹואּו  ּיָ ִבים ׁשֶ ְוא, ּוְבֵני ָאָדם חֹוׁשְ ּתֹוָרתֹו, ֲהֵרי ּבֹוֵרא ְרִקיִעים ְדׁשָ

אִ  יג ּתֹוֶעֶלת, ּבָ ִ ים ִליֵדי ְסֵפקֹות ְלתֹוֶעֶלת ַעל ָיָדם, ּוִבְמקֹום ְלַהׂשּ

 . (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כח)ת, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ּוְכִפירוּ 
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ל ֲאִמיַרת ּתֹוָרה, ָצִריְך  ת ַלֲעבֹוָדה זֹאת ׁשֶ רֹוֶצה ָלֶגׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ְוָלֵכן ּכָ

ה ָלַדַעת ֵאיְך ְלַפּלֵס דְּ  ְזּכֶ ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמַהׁשּ ׁש ַהְרּבֵ ָבָריו, ְולֹוַמר ְלַבּקֵ

ִרּיֹות ּתֹוֶעֶלת ַעל ָיָדם, ּוְבֹכַח ּוִבְזכּות  יגּו ַהּבְ ִ ׂשּ ּיַ ים ׁשֶ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ

דֹושׁ  ה, ַיֲעזֹר לֹו ַהּקָ ִפּלָ רּוךְ -ַהּתְ ָבָריו.-ּבָ ָכל ּדְ  הּוא ְלַהְצִליַח ּבְ

 

י ַהּתֹוָרה ְוַאֲחֵריֶהם  ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ִלְפֵני ִחּדּוׁשֵ

ׁשּות חִ  ִהְתַחּדְ דֹול ּבְ תֹוָרה זֹו, ְיסֹוד ּגָ נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ּבְ ה ַרּבֵ י ְוִהּנֵ ּדּוׁשֵ

ִריִכי ּצְ ִלְלמֹד ּפֹוְסִקים, ִלְפֵני ַהִחּדּוׁש ְוַאֲחָריו, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד  םּתֹוָרה, ׁשֶ

ֹוְמִרים ׁשּ ֵלי ַזִין, ׁשֶ י ַחִיל ִעם ּכְ ּלֹא ִיְתָקְרבּו  ּפֹוְסִקים, ַמֲעִמיִדים ַאְנׁשֵ ׁשֶ

דּוִעים" ָתם  "ֵאּלּו ַהּיְ ֻעּלָ ים ַלֲעׂשֹות ּפְ ים, ְוַיְצִליחּו ַהִחּדּוׁשִ ֶאל ַהִחּדּוׁשִ

ּדֹות  ֵסֶפר ַהּמִ כֹוָנה, ְוַכּמּוָבא ּבְ אֹוַרְיָתא ֵחֶלק ב' ִסיָמן ז')ַהּנְ ין ּדְ  :(אֹות ִחּדּוׁשִ

י אֹוַרְיָתא, ְצִריִכים ִלְלמֹד קֶֹדם' ׁשֵ ְך,  ְמַחּדְ ַהִחּדּוׁש ּפֹוְסִקים, ְוַגם ַאַחר ּכָ

ֶהן ָזר ע ּבָ ּלֹא ִיּגַ ין, ׁשֶ ל ַהִחּדּוׁשִ ִמיָרה ׁשֶ ְ ּמּוד ּפֹוְסִקים הּוא ַהׁשּ ן  ;'ְוַהּלִ ַעּיֵ

ם, ּלֹא  ׁשָ מֹר ְמֹאד ׁשֶ י ּתֹוָרה, ָצִריְך ִלׁשְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ָאָדם רֹוֶצה ְלַחּדֵ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

דְ  יו ִמּגִ י הּוא ֶזה. ֵיְצאּו ִחּדּוׁשָ  ֵרי ַהֲהָלָכה ּכִ

 

ְיָקא ֲאָוה ְלַהְמִציא ֲחָדׁשֹות ּדַ  ַהּתַ

ה  רֹוִצים ְלַהְמִציא ֲהָלָכה ֲחָדׁשָ דֹוָלה ֵאֶצל לֹוְמִדים, ׁשֶ ֲאָוה ּגְ י ֵיׁש ּתַ ּכִ

יֶהם  י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן קצד)ִמּתֹוְך ִחּדּוׁשֵ דֹוָלה, (ַחּיֵ זֹּו ַמְעָלה ּגְ , ְוִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ
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ֶזה כְּ  ּיֹוֵצא ּבָ ה, ֲאָבל ַעל ֶזה ְוַעל ּכַ כֹוִלים ְלַהְמִציא ֵאיזֹו ֲהָלָכה ֲחָדׁשָ ּיְ ׁשֶ

ָבָריו"  ל ִאְמַרת ֱאלֹוּהַ ְצרּוָפה ְוגֹו' ַאל ּתֹוְסּףְ ַעל ּדְ ֵלי ל, הֶנֱאַמר: "ּכָ -(ִמׁשְ

ְרַי"ג ו) י ָלנּו ּתַ י ּדַ הֵ , ּכִ מֹו ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך,  תְמֹבָארוֹ ן ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ּכְ ֻ ׁשּ ּבַ

ל ַהּמֹוִסיף ּגֹוֵרַע.  י ּכָ  ְוֵאין ְצִריִכין ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהן, ּכִ

 

ִריַקת עֹל ל ַהּמֹוִסיף ּגֹוֵרַע ּוֵמִביא ּפְ  ּכָ

סּוק  ָר"א זי"ע ַהּפָ ֵרׁש ַהּגְ ּפֵ ית כזּוְכמֹו ׁשֶ ֵראׁשִ ִריד " :), מ(ּבְ ר ּתָ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכַ

ִריד, "אֶריךָ ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצוָּ  א  ּתָ ִגיַמְטִרּיָ , ְוָאַמר ִיְצָחק תרי"דּבְ

ִאם ַיֲעקֹב יֹוִסיף ַעל  ו, ׁשֶ ְרַי"גְלֵעׂשָ ְרַי"גִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ּומִ  ּתַ ִיְהֶיה  ּתַ

ה  אֶריךָ " , ָאזתרי"דַנֲעׂשֶ ַחת "ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו ֵמַעל ַצּוָ ּתּוַכל ָלֵצאת ִמּתַ , ׁשֶ

ר עָ  ּבֵ י ָאסּור ְלהֹוִסיף ַעל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ָידֹו ּוְלִהְתּגַ לֹום, ּכִ ָליו ַחס ְוׁשָ

ה,  דֹוׁשָ מֹר אֹותָ  ְוָצִריךְ ַהּקְ מֹו  ןִלׁשְ הֵ ּכְ ְלָחן ָערּוְך. תְמֹבָארוֹ ן ׁשֶ ׁשֻ  ּבְ

 

י ַהּתֹוָרה ִמיָרה ַעל ִחּדּוׁשֵ  ַהּפֹוְסִקים ֵהם ׁשְ

ּלֹא ִיְנקּו  י ּתֹוָרה, ׁשֶ דֹוָלה ַעל ִחּדּוׁשֵ ִמיָרה ּגְ ן ִלּמּוד ּפֹוְסִקים הּוא ׁשְ ְוַעל ּכֵ

י ַעל ְיֵדי  םֵמהֶ  ֵני ָאָדם, ּכִ ֶהם ּבְ לּו ּבָ ׁשְ ִלּפֹות, ְולֹא ִיּכָ ַהִחיצֹוִנים ְוַהּקְ

ָאָדם לֹוֵמד ּפֹוְסִקים, ִלְפֵני ַהִחּדּוׁש ּוְלַאֲחָריו, ַעל ְידֵ  טּוַח ׁשֶ י ֶזה ִיְהֶיה ּבָ

יַע ּתֹוֶעֶלת ֲעצּוָמה  ְלָחן ָערּוְך, ְוַתּגִ ֻ ְדֵרי ַהׁשּ י ּתֹוָרתֹו ִמּגִ ּלֹא ֵיְצאּו ִחּדּוׁשֵ ׁשֶ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  יה ְסֻעדָּ  לַהּנַ ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ִטית ּפָ ּפָ  ט  _______________________ תשע"ג םִמׁשְ
 
 

ְצוֹות,  מֹור ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ם ִיְתעֹוְררּו ִלׁשְ ּלָ ּכֻ ָבָריו, ׁשֶ ֹוְמִעים ּדְ ְלָכל ַהׁשּ

ֱאֶמת.  ַרְך ּבֶ  ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

 

ָכל יֹום ּפֹוְסִקים נּו ַז"ל ִלְלמֹד ּבְ  ַאְזָהַרת ַרּבֵ

ְלָחן ָערּוְך, ְוָאַמר  נּו ַז"ל ְמֹאד ַעל ִלּמּוד ׁשֻ ן ִהְזִהיר ַרּבֵ יחֹות ָהַר"ן ְוַעל ּכֵ (ׂשִ

ָכל יֹום  ִסיָמן קפה) ב ִלְלמֹד ּפֹוֵסק ּבְ ָרֵאל ְמֻחּיָ ר ִיׂשְ ל ּבַ ּכָ חֹק ְולֹא  -ׁשֶ

י ַעל  ָרֵטי ַיֲעבֹור, ּכִ ל ּפְ ּלֹוְמִדים ּפֹוֵסק, ְוִנְזָהִרים ְמֹאד ְלַהְנִהיג ּכָ ְיֵדי ׁשֶ

י ַחִיל"  ִלים "ַאְנׁשֵ ְלָחן ָערּוְך, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקּבְ ֻ י ַהׁשּ ים ַעל ּפִ ַהַחּיִ

ל ַרע  מֹור ַעל ָהָאָדם ִמּכָ ֵלי ַזִין, ִלׁשְ עֹוְמִדים ִעם ּכְ ִלּפֹות, ׁשֶ ל ַהּקְ ּוִמּכָ

ה ְלהַ  םְוזֹוִכי ֵרי ַהזֹּוֶכה ַלֲהגֹות ַהְרּבֵ ן ַאׁשְ ים, ְוַעל ּכֵ ַחּיִ ְצִליַח ְמֹאד ּבַ

י ּתֹוָרה,  ׁש ִחּדּוׁשֵ רֹוֶצה ְלַחּדֵ ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך, ּוִבְפָרט ּכְ ִלּמּוד ּפֹוְסִקים ּוְבׁשֻ ּבְ

י ִלּמּוד  ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכִ ֵני ָאָדם ִעם ּדִ מֹר אֹותַהּפֹוְסִקיּוְלַזּכֹות ּבְ ל ם ִיׁשְ ֹו ִמּכָ

ֵרי ֶחְלקֹו. ֵרי לֹו ְוַאׁשְ לּוָיה ּבֹו, ַאׁשְ ים ּתְ  ַרע, ְוִתְהֶיה ְזכּות ָהַרּבִ

 

ִטים  ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ְלָחן ָערּוךְ  –ּפָ ֻ  ְיסֹוד ַהׁשּ

ר ּנֹוָרא  ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ ֵ ְוִקׁשּ

י הִ  ִתיב ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ה ּכְ מֹות כאּנֵ ים  ), א(ׁשְ ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְוֵאּלֶ

ה ֲהָלכֹות ְוִדיֵני ַהּתֹוָרה, ִלְפֵניֶהם ה זֹאת ַהְרּבֵ ָפָרׁשָ , ּוְמֹבָאִרים ּבְ



ִטיה ְוֵאלֶּ 'ר ַמֲאמַ _________________________  י  ּפָ ׁשְ יר ֲאשֶׁ ם ַהּמִ ׂשִ  ם'ִלְפֵניהֶ ם ּתָ

 

"י  ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ְלָחן ָערּוְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ֻ ֵהם ְיסֹוד ַהׁשּ ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ְוַטֲעֵמיֶהם, ׁשֶ

סּוק א') ְלָחן ֶהָערּוְך" ּומּוָכן ֶלֱאכֹול ִלְפֵני ָהָאָדם. "כְּ  (ּפָ  ׁשֻ

 

ּיֹות? ָרׁשִ לֹׁש ּפָ ׁשָ יִנים ּבְ קּו ַהּדִ ה ִהְתַחּלְ  ָלּמָ

ּלַח  ׁשַ ּיֹות ֵאּלּו "ּבְ ָרׁשִ קּו ּפָ ה ִהְתַחּלְ ק, ָלּמָ ִטים"  -ִיְתרֹו  -ְוֵיׁש ְלַדְקּדֵ ּפָ ִמׁשְ

לַּ  ׁשַ ת "ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ זֹאת, ׁשֶ צּוָרה ּכָ ִטים ְוִדיִנים, ּבְ ּפָ נּו ָלֶהם ְקָצת ִמׁשְ ח" ִנּתְ

תּוב  ּכָ מֹות טוּוְכמֹו ׁשֶ הּו", ְוַאַחר ), כה(ׁשְ ם ִנּסָ ט ְוׁשָ ּפָ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ ם ׂשָ : "ׁשָ

ת  ָפָרׁשַ ְך ּבְ ת "ִיְתרֹו" ֶעֶצם ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה, ְוַאַחר ּכָ ָפָרׁשַ ְך ּבְ ּכָ

ִטים"  ּפָ ֲארוּ "ִמׁשְ אָ  ִהְתּבָ פְּ  רׁשְ קּו ִמׁשְ ה ִהְתַחּלְ ֵטי ְוִדיֵני ַהּתֹוָרה, ָלּמָ

ַיַחד?  ם ּבְ ּלָ זֹאת, ְולֹא ֶנֶאְמרּו ּכֻ צּוָרה ּכָ  ּבְ

 

יִנים ּיֹות ַהּדִ ָרׁשִ י ּפָ ּתֵ ין ׁשְ ַלת ַהּתֹוָרה ְנתּוָנה ּבֵ ת ַקּבָ ָרׁשַ  ּפָ

"ל  נּו ַז"ל ַהּנַ ְבֵרי ַרּבֵ ה ְלִפי ּדִ י הַ  -ְוִהּנֵ ּתֹוָרה מּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, ּכִ

ֶזה, עֶֹצם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים  ֶדת אֹוָתנּו ּבָ ה ְמַלּמֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ֶהם ָזר, ְוַעל  ע ּבָ ּלֹא ִיּגַ י ּתֹוָרה ׁשֶ ֵהם ׁשֹוְמִרים ַעל ִחּדּוׁשֵ ִטים, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ

ְפֵניֶהם ּוֵמַאֲחֵריֶהם,  ּלֹוְמִדים ּפֹוְסִקים, ִמּלִ ּלֹ ֻמְבָטִחיְיֵדי ׁשֶ א ֵיְצאּו ם ׁשֶ

ה  ים ּתֹוֶעֶלת ַרּבָ ל ַהִחּדּוׁשִ ִטים, ְוָיבֹואּו ִמּכָ ּפָ ׁשְ ְדֵרי ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ִמּגִ ִחּדּוׁשֵ

ת "ִיְתרֹו",  ָפָרׁשַ ּבְ ן ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֹוְמִעים, ְוַעל ּכֵ ית ְלָכל ַהׁשּ ַוֲאִמּתִ

שַׁ  ת "ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ ֵטי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּפְ ין ִמׁשְ תּוָבה ּבֵ ֵטי ַהּתֹוָרה ּכְ ּפְ ּלַח", ְלֵבין ִמׁשְ



חַ  ּתֹוךְ ץ ֹקבֶ  יה ְסֻעדָּ  לַהּנַ ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ִטית ּפָ ּפָ  יא  _______________________ תשע"ג םִמׁשְ

 
 

ִמיָרה  מֹו ׁשְ ֵטי ַהּתֹוָרה, ֵהם ּכְ ּפְ י ִהְלכֹות ּוִמׁשְ ִטים". ּכִ ּפָ ת "ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה.  ע ָזר ּבְ ּלֹא ִיּגַ י ַחִיל, ׁשֶ  ְוַהֲעָמַדת ַאְנׁשֵ

ְדָרשׁ  ּמִ ִאיָתא ּבַ ה ל'  ּוְכמֹו ּדְ ָרׁשָ ה ּפָ מֹות ַרּבָ ִטים ,ִסיָמן ג')(ׁשְ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ , ַמה ְוֵאּלֶ

ה  ָרׁשָ ִתיב ְלַמְעָלה ִמן ַהּפָ מֹות יחּכְ ָכל ֵעת" :), כב(ׁשְ ְפטּו ֶאת ָהָעם ּבְ , "ְוׁשָ

אן,  ִטיםְוָאַמר ּכָ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ל ְלַמְטרֹוָנה ְוֵאּלֶ ֶאְמַצע, ָמׁשָ רֹות ּבָ ּבְ , ְוַהּדִ

אן ְוַהזַּ  ִין ִמּכָ ֶכת, ַהזַּ ָהְיָתה ְמַהּלֶ ְך ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֶאְמַצע, ּכָ אן, ְוִהיא ּבְ ִין ִמּכָ

ם.  ן ׁשָ ֶאְמַצע, ַעּיֵ ָפֶניָה, ְוִדיִנין ֵמַאֲחֶריָה, ְוִהיא ּבְ יִנין ִמּלְ  ּדִ

ל  ּכָ ָכל ֵעת, ְוֵכן ִנְזָהר ְמֹאד ׁשֶ ֵרי ַהזֹּוֶכה ִלְלמֹד ּפֹוְסִקים ּבְ ְוָלֵכן ַאׁשְ

י ּתֹוָרתֹו  דִ  ִיְהיוּ ִחּדּוׁשֵ נּוִיים ּוְמֻיּסָ ְלָחן ָערּוְך ְוַהּפֹוְסִקים, ּבְ ֻ ים ַעל ַאְדֵני ַהׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ ּלֵל ַהְרּבֵ מֹאל, ְוֵכן ִמְתּפַ ִלי ִלְנטֹות ֵמֶהם ָיִמין ּוׂשְ ּבְ

ל  י ַעל ְיֵדי ֶזה ְיַקּבֵ ים, ּכִ ּיִ י ּתֹוָרה ֲאִמּתִ ה ְלִחּדּוׁשֵ ְזּכֶ ּיִ ְעתָּ ׁשֶ א ִסּיַ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ

ְצוֹות ַעל ְיֵדי ְמֻיֶחֶדת ְלע ָרֵאל ַעל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ מֹות ִיׂשְ ֹוֵרר ִנׁשְ

לּוָיה ּבֹו ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.  ים ּתְ  ּתֹוָרתֹו, ְוִתְהֶיה ְזכּות ָהַרּבִ

 

י ּתֹוָרה  ׁש ִחּדּוׁשֵ ה ּפֹוְסִקים ּוְלַחּדֵ נּו ִלְלמֹד ַהְרּבֵ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

ים, ֲעדֵ  ּיִ תּוב ֲאִמּתִ נּו ַהּכָ ְתַקּיֵם ּבָ ּיִ ה ׁשֶ ְעָיה יאי ִנְזּכֶ י ָמְלָאה " :), ט(ְיׁשַ ּכִ

ים ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ  , ָאֵמן ְוָאֵמן. "ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ה' ּכַ
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