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פסחים נ״ו א א.
דאמר רשב"ל (בראשית מט, א) "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם...". 

ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שמא חס ושלום יש 
במטתי פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו: 

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. אמרו: כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו 
אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

חידושי הרי״ם, תפילה עמ׳ שלד
 

לכל ישראל יש נקודה פנימית מה׳ רק שהיא מכוסה ומעורבת. לכן אינו יכול להתפלל
עד אחר קריאת שמע שמקבל עליו עול מלכות שמים ודוחה את הפסולת.

...
הכוונה הכי גדולה בקריאת שמע היא כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא

אחד.

ב.

נדרים פ״א א ג.
... דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב (ירמיהו ט, יא) "מי האיש החכם ויבן את זאת" 

דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו.

עד שפירשו הקב"ה בעצמו דכתיב (ירמיהו ט, יב) "ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו'" 
היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב: שאין מברכין בתורה 

תחלה. 

ר"ן על נדרים פ״א א ד.
שאין מברכים בתורה תחלה - תחילת עסקם בכל יום דהיינו לעסוק בדברי תורה והערב 

נא ואשר בחר:

דבר זה נשאל לחכמים וכו' ולא פרשוהו - מדכתי' ויאמר ה' על עזבם את תורתי מכלל 
דליכא דידע להדורי טעמא אלא קודשא בריך הוא בלחוד. ומצאתי במגילת סתרים של 

ה''ר יונה ז''ל דקרא הכי דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ, דאם איתא על 
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עזבם את תורתי כפשטא משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקין בה, כשנשאל לחכמים 
ולנביאים למה לא פרשוהו והלא דבר גלוי היה וקל לפרש? אלא ודאי עוסקין היו בתורה 
תמיד ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ עד שפרשו הקב''ה בעצמו 

שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכין בתורה תחלה, כלומר שלא היתה התורה 
חשובה בעיניהם כ''כ שיהא ראוי לברך עליה שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו 
מזלזלין בברכתה והיינו לא הלכו בה, כלומר בכונתה ולשמה, אלו דברי הרב החסיד ז''ל 

והם נאים ראויין למי שאמרם:

Rav Elazar M. Shach, "A Cry From the Heart",

The Jewish Observer, October 1988:
The transgression of the people of the generation of the destruction of the 
first Beis HaMikdash was so subtle that neither wise men nor prophets could 
detect it. In their view, everything was in order. The people, then, were simply 
lacking in a degree of chassidus (piety), and yet it was sufficient cause for the 
destruction of the Beis HaMikdash. One might well wonder: if the 
transgression of that generation was so subtle that the spiritual elite of the 
time could not perceive it, why were the people held responsible for it? Are 
ordinary folks expected to be more perceptive than sages and prophets?
Suddenly, I realized, Rabbosai, what Chazal (the sages of the Talmud) are 
telling us in this discussion! I must tell you that when I grasped the 
implication of their words, I felt as though the very walls of my house were 
trembling: A person's innermost feelings are hidden from sages and prophets 
alike. Even the angels on high are not privy to his private thoughts. Only the 
Creator knows what stirs within a man's heart. The person himself, however, 
possesses a neshama that is "a portion of G-d Above". [As we say every 
morning:] "You created it, You fashioned it, You breathed it into me." When

G-d breathes, so to speak, His breath emanates from within. Possessing 
this neshama breathed into him by G-d, a person is better equipped 
than a sage, a prophet, or a malach to understand himself. He can 
recognize his innermost feelings and can be aware of things that they can 
never know.

He recognizes his own shortcomings, no matter how subtle... Such is the 
greatness of man.
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