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  ברכת אהבה רבה

  
  
  
  

ידוע . בהתלהבות גדולה" אהבה רבה"ידוע בעול� הישיבות שאומרי� בשבועות בבוקר את ברכת 
ויש שמספרי� שבישיבות של פע� היו מאריכי� זמ� מופלג . מקדמוני� שנהגו להארי� מאוד בברכה זו

  .בברכה הזאת
  

 השבועות בחג אומרי� היו שא� טוב ש� הבעל בש� כתובא ש"צ רבי דב יפה שליט"ראיתי שכתב הגה
  .גאולהה באה היתה כראוי" רבה אהבה"
  

. ת אהבה רבה היא ברכה חשובה מאוד שיש בה בקשה ארוכה מאוד ומפורטת על עניני לימוד התורהברכ
ב שאמר על עצמו שביו� שאינו בוכה "איסר זלמ� ששמע פע� מהנצי' ל אמר בש� ר"הרב ש� זצוק

  .דש חידושי�אינו מצליח לח "אהבה רבה"ב
  

 שכאשר וראינו דשבועות ט"יו של שחרית בתפילת א"החזו של כסאו מאחורי עמדנו ,המעשה בעל מספר
 יהודה ר"מספר מעשה איש בש� הג[ קט� ילד כמו מבכי והתמוגג הזדעזע גופו כל" רבה אהבה" לברכת הגיע

  .]א"שליט טרגר
  

  .בקש כשאומרי� אותהננסה ללמוד את ביאור הברכה כדי שנדע היטב מה עלינו ל
  

�  �  �  
  

. עלינו חמלת וויתרה גדולה החמלה. דאלוקינו' ה גאהבתנו ברבה אאהבה
 כן, יג,יבחיים יאחקי יותלמדם, טבך שבטחו חאבותינו בעבור זמלכנו אבינו

                                                            
אבל . וסח אשכנזכ� הוא בנ, "אהבה רבה"ובשחרית " אהבת עול�"הנוסח בתפילת ערבית הוא  " אהבה א

ויש , הנושא הוא מחלוקת בראשוני� ובקדמוני� לה�. ג� בשחרית" אהבת עול�"בנוסח ספרד אומרי� 
 . ל"ואכמ, "אהבת עול�"ולא " אהבה רבה"כמה הסברי� מדוע בשחרית אומרי� 

ע מדוע לא אומרי� "ויל. החזקה כלפינו' לכאורה הכוונה כא� היא לתאר את אהבת ה " אהבה רבה ב

א שכתב "ר זונדל קרויזר שליט"להג" אור החמה"ומצאתי בסידור ". אהבה גדולה"או " הבה חזקהא"
 הוא שבדבר דכשהגדלות והיינו הרבה מלשו� הוא "הרב"ד גדולה ביאורה אי� רבה לשו� ולכאורה: "ל"וז

 צאוכיו יחידי� אנשי� הרבה י"ע נעשה דהע� רב ע� לזה דוגמא .רבה הכלל נקרא פרטי� הרבה מחמת
 האחרונה תקרא שיקבצו המכות כל י"דע אלא גדולה הבאור אי�ד רבה מכה להכותו יוס$ פ� מצינו בו

 שלגבינו עד אחד כל אהבת שנקבצה האבות שלשת כל י"דע להזכיר שבא הכונה נמי והכא .רבה מכה
   ".רבה אהבה נעשית

צינו בפגישת יעקב ועשו וכמו שמ, דרב פירושו הרבה אבל לא מושל�, ח אחד"ובנוסח אחר אמר לי ת
ת "וג� כא� יתכ� שרצו לרמוז מסדרי התפילה דאהבת הי". יש לי רב"ועשו אמר " יש לי כל"שיעקב אמר 

 .והב�, לכלל ישראל אי� לה סו$ ואפשר שתהיה עוד ועוד

 ממצרי� וכשהוצאתנו האבות בימי כלומר: "ל"וז ]טז, א[ י�א בפירושו לשיר השיר"כתב הגר " אהבתנו ג

  . 'וכו" עלינו רבה אהבת�' הי תורה ת�ובמ
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משו� שמתנה . היתה ביו� מת� תורה וקבלת התורה גילתה על אהבה זו דתוק� אהבה זוויש להוסי$ 
  . כזאת מיוחדת לא נותני� למי שאי� כלפיו אהבה גדולה

משו� . לאהבה סיבהעל אהבה אלא היא ג� היתה  גילוישלא רק שהיה בקבלת התורה , ונראה להוסי$
יעויי� בספר , ת"שלימוד התורה הוא הכוח החזק ביותר שעל ידו יכולי� אנו להתחבר ולהתקשר ע� הי

וכמו כ� איתא . וכמו שאד� אוהב את עצמו, וקשר הוא סיבה לאהבה. 'תחילת פרק ב' חלק ד' דר� ה
 דעתיה ליה איקרבא מיניה שוחדא ליה דקביל כיו� דשוחדא טעמא מאי רבא אמר ]ב, כתובות קה[ל "בחז

ואהבת לריע� "וכ� כתבה התורה ". חד שהוא שוחד מאי לעצמו חובה רואה אד� ואי� כגופיה והוי לגביה
ת על כרח� "כ א� התורה יוצרת חיבור ע� הי"וא. דהיינו ששיא האהבה אד� אוהב את עצמו" כמו�

 .שהיא יוצרת אהבה מאתו אלינו

שהיא מידת הרחמי� וג� בחינת ' � בחינת הג, לכאורה כתוב כא� שבשתי הבחינות " אלוקינו' ה ד

והיינו שאהבה זו לא נבעה דוקא בגלל הפעלה של מידת . אלוקינו שהוא מידת הדי� היתה האהבה הזאת
 .ועיי�, רחמי� אלא מדבר שהוא מעיקר הדי�

כ "אעפ' ואחר כ� כשעשו את העגל וכו: "ל"המשי� וכתב וז ]ש�[א לשיר השירי� "בפירוש הגר " חמלה ה

  ".כי החמלה הוא אחר הכעס, מלת עלינו ומחלת לנוח
 יותר עוד' פי עלינו חמלת ויתרה גדולה ואמר: "ל"וז ]ש�[א "והוסי$ עוד בפירוש הגר " גדולה ויתרה ו

 שוכ� שתהיה משכ� לעשות וצויתנו השניות הלוחות עוד לנו שנתת מתחלה מכשהיה עלינו חמלת טובה
הרי מתחילה לא " מכשהיה מתחילהחמלת עלינו "ע מה כוונתו "לוי". מקוד� לנו' הי שלא מה בינינו

כי . אהבה וחמלה: והנראה דבקבלת התורה היו כלולי� שני עניני�? היתה חמלה אלא רק אהבה רבה
יש כא� חו' , משקפיי� "אבל הנות� לחברו קצר הראיה . בכל מתנה רגילה מתבטאת אהבת הנות� למקבל

כי המתנה הזאת נובעת ג� מרחמנות על המקבל שלא יפול בבורות . מגילוי האהבה ג� גילוי חמלה
  . ופחתי�
כ "והנראה על פי מש. ע דאחר שיש חמלה מי יימר שהמתנה נבעה מאהבה אולי רק מחמלה"וכעת יל

הוא ללמוד כדי לדעת לקיי� ', שבלימוד התורה יש שני עניני� הא, ת שלו"בבית הלוי בהקדמתו לשו
דבקבלת מצוות התורה התבטאה , והנראה. ואפילו בדברי� שאינ� למעשה כלל עצ� הלימוד' והב. אותה

דכל , ת את עצמו כביכול לכלל ישראל"שנת� הי. אבל בציווי ללמוד כדי ללמוד התבטאה האהבה, החמלה
שנאמרה בתחילת עשרת " אנוכי"ל במדרש דורשי� את תיבת "חז, מילה בתורה הרי היא מעצמותו

  .ת נת� את עצמותו בתו� התורה"דהיינו שהי, "אנא נפשי כתבית יהבית: "הדברות בתור נוטריקו�
שהרי אחר שהאד� הזיק , וכעת אחר מעשה העגל התגלתה הרחמנות והחמלה בעצמה הרבה יותר גדולה

ת בכל זאת ריח� ונת� לכלל ישראל לוחות "וא� הי, לעצמו הרי הוא אש� במצבו והרחמנות מתמעטת
  .רחמנות בעצמה הרבה יותר גדולהשניות הרי שבזה התגלה ה

לא רק , דאחר שפשעו באיבוד הלוחות הקודמות. א דהחמלה התגלתה ג� בנתינת המשכ�"והוסי$ הגר
ת והתרחק מה� אלא התפייס וריח� עליה� והוסי$ לה� משכ� דהיינו שיהיה הוא "שלא כעס עליה� הי

הלוחות בשניה דהיינו שלא ישארו ללא  היא על נתינת גדולהחמלה דהא "ואולי כוונת הגר. שוכ� בינינו
 .היא על תוספת קשר ודביקות על ידי המשכ� יתרהוה. תורה

 אב תארי� שני הזכיר: "ל"וז ]נמצא בסידור אשי ישראל בפירוש תפילת סלח לנו[א "כתב הגר " אבינו מלכנו ז

 הפנימיות ותמפתח האב לו שמסר כב� הוא התורה שערי בידו ויש התורה טעמי שיודע מי כי ומל�
וכא� אנו מתחילי� את . ל"עכ". המל� עבד נקרא של� בלבב אותו שעובד ומי בזוהר ש"כמ והחיצוניות

ת את יכולת לימוד "ורצונינו לומר בזה כי אנו חפצי� על ידי שית� לנו הי. הבקשה בהזכרת שני התוארי�
לימוד התורה אפשר להגיע ומה שעל ידי . מעלת הב� ומעלת העבד: התורה להגיע לשתי המעלות הללו

ומה שעל ידי לימוד . שעל ידי לימוד התורה יכולי� להגיע לדעת טעמי התורה, למעלת הב� הוא פשוט
הוא יפתח לבנו בתורתו "כמו שאנו אומרי� בתפילה , ביאור העני� הוא, התורה אפשר להגיע למעלת עבד

ינו דעל ידי לימוד התורה יפתח הלב ויונח בו והי, על ידי תורתו' ובתורתו פי, "ויש� בלבנו אהבתו ויראתו
  .'ויראתו וכו' אהבת ה

. אנו מזכירי� זכות אבות, ק"ת שישפיע עלינו את התוה"כדי להתרצות לפני הי " בעבור אבותינו ח

זכרתי ל� חסד נעוריי� אהבת כלולותי� : "]ב, ירמיה ב[ת לכלל ישראל "והזכות אבות היא מה שאומר הי
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 דבר התחבר תחלה מדמה: "ל"� ש� וז"וכמו שביאר המלבי". באר� לא זרועה לכת� אחרי במדבר
 היפה עשיר ובת, מרחוק הבא אחד כאיש ויציירהו, וארוסה ארוס וכלה חת� כחבורי, עמו ע� האלהי
 ז"ואח, עמו והתחתנה בו נפשה דבקה ז"ואח, חסד עמו ועשתה אביה לבית אותו הכניסה בנשי�

 האבות שמרו תחלה ,בנמשל וכ� .ללכת רוחו היה לאשר המדבר אל אביה תמבי עמו ויצאה בו האמינה
 עצבי� שעבדו העמי� לכל פה ניכר בלתי גר היה בעודו בעול� אלהותו והודיעו' ה דר� אחריה� ובניה�
 וקבלת ממצרי� בהוציא� כלולות ואהבת בברית ונכנסו עמו התחתנו ז"ואח, נעורי� חסד וזה, וחמני�
 חשק� מרוב, המדבר אל אחריו ויצאו בו האמינו ז"ואח, כלולותי� אהבת וזה, עמו יתבבר שבאו, התורה

 אחר ,ג .עצמ� בהשדוכי� ,ב .השדוכי� קוד�, א,  לישראל שיש זכיות מיני' ג וה�, האלהי הדבקות אל
 ".השדוכי�

עיי� לזה ו. ת"את בטחו� האבות הקדושי� בהי ג�לכאורה כא� הוא עני� נוס$ שמזכירי�  " שבטחו ב� ט

  .יגבהערה 
 .טוועיי� לזה לקמ� הערה . אתה בעצמ� " ותלמד� י

וכתב החת� . דהיינו שה� חוקי� ללא טע�" חוקי חיי�"ל קראו למצוות התורה "חז " חיי� חקי יא

 היה אפשר אזי המצוות טעמי בידינו נמסרי� היו לוכי  ]בחידושיו על התורה תחילת פרשת בחוקותי[סופר 
 ספק לנו שיפול פע� ובכל וטעמיה� המצוות ייכתבו שבו קט� בספר ולכותבה המדוברת ללשו� לתרגמה

 חזיר אכילת איסור טע� כי בו ייכתב למשל א�. לנהוג כיצד ולדעת זה בספר לעיי� נוכל והאסור במותר
 בה במדינה זה יהיה או נזקו את המבטל פלוני דבר בו יתערב שא� י�נב מכא� הרי ומזיק ארסי שהוא כיו�
 מתה שהבהמה מכיו� טעמו נבלה שאיסור בתורה ייכתב א� או. איסור בו אי� אזי מזיק החזיר אי�

 אסור כי נבי� וכ�. נבלה היא אי� הבהמה נהרגה שא� נבי� מכא� אוכלה את להדביק העלול חולי מחמת
 קט� מה דבר להוציא מותר זאת ולעומת מייגעת מלאכה היא כי הבית בתו� כבדי� משאות בשבת לשאת

  . ומצוה מצוה בכל וכ�, הרבי� לרשות היחיד מרשות
 ועלינו וההיתר האיסור מעצמנו להבי� באפשרותנו אי� המל� שחקק חוק היא התורה כי ביודענו אבל

 הלכות ייצאו מכ� כתוצאה א� ג� בה� נדרשת שהתורה מדות ג"בי ולדורשה התורה באותיות לעיי�
 יחשוב בלבו וא� כראוי ומצוותיה התורה את האד� יקיי� א� ג� לכ�. הללו לטעמי� לכאורה המנוגדות

 שבטחו אבותינו בעבור" אומרי� אנו לפיכ� יתבר� לרצונו הדבר אי� אחרת או כ� הוא טעמה זו מצוה כי
  .בדוקא חוקי�" חיי� חוקי ותלמד� ב�

ת ילמד אותנו את התורה מאחר "כי מחמת הדבר הזה מבקשי� אנו שהי, וד לברכה זוועני� זה שיי� מא
 .ולדעת באמת את רצונו הרי זו עבודה גדולה

א� יש חוק בחיי� המחייב חמצ� בשביל . התורה היא מחוייבת המציאות ככל חוקי החיי� " חיי� חקי יב

כמו כ� חיובי . וזהו "כי זאת עובדה , האי� להתוכח ע� ז, לחיות או המחייב אוכל בשביל להחזיק מעמד
כל המתוכח על מצוות התורה הוא רק משו� שאינו . והכוונות התורה ה� חוקי החיי� ואי� להתוכח את�

כי , וכדוגמת מי שמתוכח על עישו� סיגריה וטוע� שהדבר אינו מזיק. רואה בעיניו את המציאות שלה�
  ... מת העישו�אינו רואה בעיניו את הריאות השחורות שלו מח

כי א� לא נדע אותה היטב עלולי� אנו לטעות . ת שילמד אותנו את התורה"וג� זו סיבה שנבקש מאת הי
 .שהרי המציאות כולה בנויה לפי כללי התורה, בקיו� התורה ולהנזק

. בפשטות כוונת מסדרי התפילה לומר דבגלל שאבותינו בטחו ב� לכ� לימדת� את התורה " חיי� חקי יג

  . ר העני� הוא דמידת הבטחו� נצרכת מאוד ללימוד התורהוביאו
וביאור הדברי� דבשביל ללמוד ". לא נתנה תורה אלא לאוכלי המ�: "]ד, טז בשלח מכילתא[ל "איתא בחז

  .תורה צרי� רגיעה ושלווה ולזה יכולי� להגיע רק אות� שמקבלי� מ� מהשמי�
והלא ודאי אי� כוונת , וכי שיי� לקבל מ� היו�, ל דבר זה"לש� מה אמרו חז, והדברי� צריכי� ביאור

  .ל לומר לנו בזה שהיו� אי� שיי� לקבל תורה כיו� שאי� ניזוני� אנו מהמ�"חז
ל רצו לומר לנו בזה שמי שירצה לזכות לתורה צרי� להתנהג באופ� כזה כאילו "דחז, כ הביאור הוא"וע

יסיח מדעתו את כל טרדותיו וכאילו אי� לו מה דהיינו שיתחזק כל כ� באמונה ובטחו� עד ש. מזונו הוא מ�
  .לדאוג ואז יוכל לזכות לתורה בשלמות
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 ותן. כאעלינו כרחם, יטהמרחם, יח,יזהרחמן האב טזאבינו. טוותלמדנו ידתחננו
 כטולעשות כחלשמור, כזוללמד כוללמוד, כהלשמוע, כדולהשכיל כגלהבין כבבלבנו
  . לגבאהבה תורתך לבתלמוד דברי לאכל את לולקיים

                                                                                                                                                                                                     

 דידיה אצבעתא ויתבה בשמעתא מעיי� דקא לרבא דחזייה צדוקי ההוא: "'א ח"פ בשבת' בגמ מבואר וכ�
 אכתי לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא ל"א דמא אצבעתיה מבע� וקא בהו מיי' וקא כרעא תותי

 דסגינ� אנ� ל"א קבליתו לא לא ואי קבליתו מציתו אי למשמע לכו' איבעי ברישא קיימיתו חזותייכובפ
  ".ישד� בוגדי� וסל$ בהו כתיב בעלילותא דסג� אינשי הנ� תנח� ישרי� תומת ב� כתיב בשלימותא

 יטעננו שלא עליו וסמכנו מאהבה העושי� כדר� לב בתו� עמו התהלכנו. בשלימותא דסגינ�: "י"רש וכתב
  ."בו לעמוד נוכל שלא בדבר

 יותר עלינו יכביד שלא' בה ובטחו� האמונה עבודת ע� היתה התורה קבלת תחילת זאת דג�' מבואר בגמ
 לבדוק בלי ללמוד לשבת רבא יכל ולכ�', בה מוחלט בטחו� ע� רק שיי� התורה לימוד אופ� כל וג�. מידי

  .דרכיו בכל ת"הי על סמ� כי ינזק שלא אותו הסובב כל את קוד�
לכ� הוא לימד אות� , ת שכלל ישראל נגשו לקבלת התורה מתו� בטחו� מוחלט בו"כיו� שראה הי, ולכ�

  .את התורה
ת ודבקות בו וזו היא "הרי היא יוצרת אצלו קשר ע� הי, ת"דמי שיש לו מידת הבטחו� בהי, בזהעוד יש 

  .לטרה יעויי� לזה לקמ� בהע, הקדמה חשובה מאוד כדי לזכות בתורה
כי לפעמי� , והטע� הוא. אחר שביקשנו בשביל זכות אבות מוסיפי� אנו לבקש בלשו� חנינה " כ� תחננו יד

כי זכות אבות שייכת כל זמ� שיש לנו איזו , וביאור העני�. או שזכות אבות אינה מספקת, אי� זכות אבות
אבל א� אי� לנו כל שייכות רוחנית עמ� וכל מה שיש . ע� האבות " של מעלות רוחנית  "שייכות כל שהיא 

  .אי� בכ� כלו�, לנו זה הקשר הביולגי
כי עבור בקשה . לא בשביל כל דבר הוא מספיק, ע� האבות קלושג� כשיש איזה שהוא קשר , ובנוס$ לכ�

� שהבקשה לזכות ולכ� כיו. צרי� קשר מיוחד, אול� עבור בקשה גדולה ומיוחדת, קטנה די בקשר קלוש
. לכ� צרי� לבקש במתנת חינ�, ד"ללימוד התורה היא בקשה גדולה עד מאוד וכמו שנראה לקמ� בס

  .ת על התורה היא בנוסח של בקשת חנינה"שהפניה להי" אתה חונ�"וכיוצא בזה מצאנו ג� בבקשת 
המלמד , "ישראל לעמו המלמד תורה: "התורה שהנוסח הואבברכת  מבוארוכ� . בעצמ�' פי " ותלמדנו טו

 לבי כי אמר', כו" פי� תורת לי טוב" ה"המע דוד אמר ולכ�: ל"ו וז"פ' ועיי� בנפש החיי� שער ד. בעצמו "
 שאני מהתורה ממש תיבה שכל פי� תורת שהיא לבי על בהעלותי עוז ברוב הקדושה בתורה בעמלי שמח
  . ל"עכ". יתבר� מפי� יוצאת היא עתה וג�, יצא הכל כעת בה עוסק

: ל ש�"וזשתואר אב הוא מיוחד ללימוד התורה  א"ב מ"עיי� רוח חיי� פ. הזכיר כא� אבינו " אבינו טז

 המה והמצות אהובו לבנו כאב סודו מגלה שמו יתבר�' וה בני� בש� מכוני� אנו התורה שמפאת וידוע"
 מל� לשו� רי�אומ אנו ובעבודה" לתורת� אבינו השיבנו" בתפלה מבקשי� אנו ולכ�, לעבדו אדו� כצווי

ולכ� כשרוצי� לעורר את האהבה עלינו כדי שנזכה לתורה  .ל"עכ ."למבי� ודי" לעבודת� מלכנו וקרבנו"
  ".אבינו"מזכירי� את כינוי 

דכל אב מרח� . י�האב הרחמ� הוא רחמנות בכפל כפל. תואר ולא פעולההוא הרחמ�  " האב הרחמ� יז

  .ועיי� ,ש כשהוא רחמ�"וכ
א , מ לג"רוב' ולא רבצ� דהיינו שתמיד רוב' עיי� ב' כמו בגמ. ר למרח� תמידהוא תוא " הרחמ� יח

 ".האב הרחמ�"אלא " האב המרח�"י ש� ולכ� אי� אנו אומרי� "וברש

וביותר לפי מה . הפעולהאת התואר וג� ג� את ע מדוע הזכירו "ויל. פעולההוא כינוי ל " המרח� יט

ועיי� בסידור ? "המרח�"כ "כ מה ההוספה כא� במש"א, המרח� תמיד דרחמ� הוא יחשביארנו בהערה 
אוצר התפילות בפירוש עיו� תפילה שכתב דיש אד� שהוא רחמ� ואינו יכול לרח� מכל מיני סיבות 

ובפירוש . רחמ�ת אי� לפניו כל מניעה ויכול ג� לרח� בפועל ולא רק להיות "אבל הי. המונעות אותו לרח�
כתב דהרחמ� הוא קוד� שיחטא האד� והמרח� הוא אחר שיחטא ויחזור  ]בסידור אשי ישראל[שיח יצחק 

  .]והב�, ת מרח�"ובכל זאת הי, ה לרח�דהחטא לכאורה הוא מניע, וג� זה שיי� למה שכתבנו כא�[. בתשובה
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ת הוא מרח� תמיד "ר אמרנו שהיהלא כב". רח� עלינו"ע לש� מה מוסיפי� לומר כא� "יל " רח� עלינו כ

דודאי , והנראה? "רח� עלינו"כ לש� מה צרי� לבקש ולומר עוד "וא, ותמיד ג� יש באפשרותו לרח�
ל דא� הוא אינו מתעורר "אבל אצל האד� י. ת מרח� תמיד וא$ ללא בקשה ופניה מצד הנבראי�"שהי

כל מי שאי� בו דעת אסור "ל "ברי חזואולי זה שיי� לד. ת לא ירח� עליו"לבקש רחמי� על עצמו ג� הי
דמה גרע אותו , דודאי אי� כוונת� לומר דמי שלא קיבל דיעה מ� השמי� שאסור לרח� עליו" לרח� עליו

ל על מי שיש בו דעת אלא "אלא ודאי כוונת חז. מסכ� שלא רק שלא נתנו לו דעת ג� אסור לרח� עליו
  .ועיי�, קוד� כל צרי� שהוא ירח� על עצמו כי, שאינו משתמש בה ועליו אמרו שאסור לרח� עליו

ת שירח� עלינו צריכי� "שכשאנו עומדי� לבקש מאת הי. יש כא� נקודה נוספת להתבוננות " רח� עלינו כא
כי א� אנו לא . להשתדל לטפל בעצמנואנו להתעורר להרגיש בעצמנו רחמנות על עצמנו ובעקבות זה 

תהיה הבקשה הזאת שנבקש מאת , � כדי לסייע לעצמנונרח� על עצמנו ולא נעשה את מה שאנו יכולי
וכדוגמת אותו אחד שהרג את שני הוריו ובעמדו למשפט . ת שירח� עלינו א� ורק לשחוק לעג וקלס"הי

 ...על מעשהו ביקש שהשופט ירח� עליו משו� שהוא יתו�

שתוקק בכל ליבו שמ משו� שמי, וזה העיקר. לא במוחנו אלא בלבנו והיינו שנשתוקק לזה " ות� בלבנו כב
  .יזכה ודאי לתורה

 חכמה בו שיש למי אלא חכמה נות� הוא ברו� הקדוש אי� יוחנ� רבי אמר: "איתא ה"נ ד$ ברכות' דבגמ
 אבהו דרבי קמיה ואמרה מערבא בר תחליפא רב שמע בינה לידעי ומנדעא לחכימי� חכמתא יהב' שנא
  .כ"ע, "חכמה נתתי לב חכ� כל ובלב דכתיב לה מתנינ� מהכא אנ� לה מתניתו מהת� אתו� ליה אמר

 מה סמ� על כ� א� כי, חכמה אחת פע� כבר לו שנת� למי רק חכמה נות� ה"שהקב י"ר כוונת אי� בודאי
 קצת אחת פע� שרכש למי חכמה נות� ה"שהקב מסתבר לא ג�. חכמה הראשונה בפע� ה"הקב לו נת�

 לא דעדיי�, ועוד. חכמה מחמתה לו ית� ת"שהי מספקת סיבה בכ� אי�, חכמה שיודע בכ� דמה, חכמה
 לה היה" לב חכ�" אד� לאותו קוראת התורה מדוע, "חכמה נתתי לב חכ� כל ובלב" הפסוק לשו� מוב�

  .סת� חכ� לו לקרא
 חפ' שליבו, "לב חכ�" וזהו. החכמה אהבת לו שיש למי חכמה של שפע משפיע ה"שהקב כרח� על אלא

  . רבה מהחכ נות� ת"הי ולזה בהתחכמות
. כלו� להשיג יכול אד� אי�' ה עזרת וללא, ת"מהי היא הלא האד� יכולת כל בעצ� כי, הדבר וסיבת

 בעיני וברצוי בטוב הבחירה? באד� תלוי כ� ומה, ת"מהי כמתנה לאד� ניתנת החכמה ידיעת ג� וממילא
  .לה זוכה לחכמה משתוקק כשהאד� ולכ� בטוב הבחירה היא לחכמה האד� תשוקת. 'ה
  . הוא עצ� הבנת דברי התורה " להבי� כג
ויהי דוד לכל "ל על הפסוק "וכמו שדרשו חז. הוא ההשכלה לומר שמעתתא אליבא דהלכתא " ולהשכיל כד

 .]ע' יוס$[ל שהלכה כמותו בכל מקו� "ודרשו חז" דרכיו משכיל

  .מאחרי� " לשמוע כה
 .בעצמנו " ללמוד כו

  .לאחרי� " וללמד כז
וג� כא� יש [. דהיינו לזכור את התורה, מלשו� זכרו� כמו ואביו שמר את הדבר יש לפרש שהוא " לשמור כח

  .]במיוחד בעני� זכרו� שמי שמאוד מעוניי� לזכור זוכר. [ת ית� בלבנו רצו� לזכור ומהרצו� נגיע לזכור למעשה"לפרש שהי
כל להבי� ולזכור כ ולעשות ג� הוא על מנת שנו"כ מש"לזכור א' לפי מה שפירשנו שלשמור פי " ולעשות כט

  .דמה שהאד� עושה אותו למעשה יותר הוא יורד לעומקא דדינא וכ� זוכר הוא אותו יותר, יותר טוב
 אלו ,עליה נבנה היא חומה א�: "]ח' ש פר"במדרש שה[ל "באופ� שיהיה לזה קיו� וכדברי חז " ולקיי� ל

 היא דלת וא� ונציל� עליה� נבנה כחומה מעשיה� ישראל מעמידי� א� הוא ברו� הקדוש אמר .ישראל
 כ� אחת לשעה אלא מתקיימת אינה זו צורה מה ארז לוח עליה נצור זו כדלת דבריה� ה� מטלטלי� א�

 ".אחת לשעה אלא עליו מתקיי� איני

מכל  ת"הישביו� הדי� יתבע  ל"בחזמבואר ו. להנו לדעת את כל התורה כוהבקשה של "  כל דבריאת  לא

 רבי אמר: "]י"פ משלי טוב שוחר מדרש[ ל"חז ל"וז. ]וד כמה שביכלתודאי שרק ע[לה חד את ידיעת כל התורה כוא
 בידו שיש מי בא', כו כולו העול� כל את לדו� ה"הקב שעתיד הדי� יו� קשה כמה וראה בא: ישמעאל

 אותו נוטלי� וה�', כו בו מתגברי� גיהנ� ומצירי ממנו פניו את הופ� ה"הקב " משנה בידו ואי� מקרא
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 לאהבה לז,לולבבנו ויחד, להבמצותיך לבנו ודבק, בתורתך לדעינינו והאר
 הגדול קדשך בשם כי, מאועד לעולם מנבוש ולא, לטשמך את לחוליראה
  .מהבישועתך מדונשמחה נגילה, מגבטחנו מבוהנורא

                                                                                                                                                                                                     

 לא למה ההלכות כל בני, ל"א ה"הקב " שלשה או סדרי� שני בידו שיש מי בא. לגיהנ� אותו ומשליכי�
 שיש מי בא. 'כו בו שיש שנית לא למה כהני� תורת בני, ל"א "  הלכות בידו שיש מי בא. 'כו אות� שנית
 תפילי� שמע קריאת בה� שיש שנית לא למה תורה חומשי חמשה בני, ל"א ה"הקב " כהני� תורת בידו

 בידו שיש מי בא. 'כו הגדה למדת לא למה, ה"הקב ל"א " תורה חומשי חמשה בידו שיש מי בא. ומזוזה
 בני ל"א ה"הקב " תלמוד בידו שיש מי בא. 'כו למדת לא למה תלמוד בני, ל"א הוא ברו� הקדוש " הגדה

, עומד הוא האי� חשמל', כו עומד הוא האי� כבודי כסא', כו במרכבה צפית בתלמוד ונתעסקת הואיל
 .באריכות ש� עיי�', כו" מתהפ� הוא פני� ובכמה

,  והנראה". את כל דברי תורתי�"ולא " תלמוד תורתי�"ע מדוע הלשו� היא "ל " את כל דברי תלמוד לב

כ יש לומר דכל הפרטי� "וא. לימוד התורה ולא על קיו� המצוותעל  דכל הברכה הזאת היא ברכה
דהיינו " תורתי� תלמודדברי : "ולכ� הלשו� היא. הנזכרי� כא� ה� פרטי� המסייעי� ללימוד התורה

  .ועיי�, דברי לימוד התורה ולא המצוות
את ' פי[ אותה לומד �שאי לפי: "]נח' בתנחומא פר[ל "וכדברי חז. מתו� אהבה לתורה ולנותנה " באהבה לג

 ".מאודו ובכל נפשו ובכל לבו בכל הוא ברו� הקדוש שאוהב מי אלא ]התורה שבעל פה

 הכל בנימי� רבי אמר: "ל המדרש"וז ]בראשית פרשה נג[יעויי� במדרש רבה  " בתורתי� והאר עינינו לד

דהיינו . 'וגו" העיני את אלהי� ויפקח הכא מ� עיניה� את מאיר הוא ברו� שהקדוש עד סומי� בחזקת
ולכאורה ג� כא� . ת את עיניה"דהבאר הלא היתה ש� אלא שלא היתה יכולה לראותה עד שפקח הי

  .ועיי�. ת אור בעיני� שנוכל לראות את דברי התורה לעמק�"הכוונה היא שית� לנו הי
 וסודות �הרזי כל: "ל ש�"א על המשנה ומגלי� לו רזי תורה וז"ו מ"שוב מצאתי כ� מפורש ברוח חיי� פ

 דבר על יגע אד� לפעמי� התורה בנגלות וג� עינינו מראות טח אבל ממש ונגלי� מפורשי� המה התורה
 והלא בזה הרבה טרח זה מה על עצמו על ומתמה ומשתאה עומד הוא מבי� שהוא שלאחר מה וקל קט�
 מס� ממנו יסירו עיניו' ה יגל לשמה בה יעסוק וא� בסנוורי� מוכה לפעמי� האד� א�. הוא פשוט דבר

 ".בתורת� עינינו והאר ש"וכמ מתורת� נפלאות ואביטה עיני גל יח קיט תהלי� דוד ש"וכמ העורו�

ל "וכדברי חז, ללימוד התורה לדעת ולהבי� ביותרקיו� המצוות נותנות כוח  " ודבק לבנו במצוותי� לה

' פי" נעשה ונשמע"התורה וזה מה שאמרו ישראל בקבלת . כל האומר אי� לי אלא תורה א$ תורה אי� לו
 שכר ומה שכר ל� נות� אני טובי� מעשי� ל� היו א�: "]מ' ר פר"שמו[ל "וכ� בחז.  אחר שנעשה נוכל לשמוע

 צרי�: "ל"� וז"ופירש המלבי". שכל טוב לכל עושיה�' ראשית חכמה יראת ה"וכ� בפסוק ". תורה "
 פקודיו וישמור צוה אשר החכמה חקימ יעבר לא' ה את יירא ש�, היראה במוסרות הנפש את לאסור

 ימצא שאז, למעלה הנזכר הפקודי� על מוסב עושיה� כינוי, עושיה� לכל טוב שכל יהיה ואז, ומצותיו
 כי, לעד עומדת תהלתו ואז, וסודות� טעמ� להבי� ישכילהו' ה ורוח. טוב שכל ב� הפקודי� את העושה

  ".תהלה נאוה ולישרי� הנצחי אושר ב� ימצא
. הוא הלב המורכב מתאוות ורצונות שוני� ואינו מסכי� על דיעה אחת ברורה' לבבנו פי " לבבנוויחד  לו

ודבר זה מבואר . ת"ועליו אנו מבקשי� שכל הרצונות יתייחדו לכיוו� אחד לאהבה וליראה את ש� הי
 כלשאו לאחר לבבות שתי לו יש וישתה אד� שיאכל קוד� חיפה דמ� אבדימי ר"א: "]ב, יב[ב "ב' בגמ

: י"וברש". לוחי� חליל ומתרגמינ� לוחות נבוב וכתיב ילבב נבוב איש שנאמר אחד לב אלא לו אי� ושותה
  ".שלמה לדעת מסכי� שאינו לבבות כמה. ילבב  .מלאה כרס בלא חלול כשהוא. נבוב איש"
" נוויחד לבב"וכא� אמר , ומשמע לב אחד" ודבק לבנו במצוותי�"והטע� שלעיל אמר  " ויחד לבבנו לז

כי בקיו� המצוות פחות שיי� שתי לבבות שהרי עושה מעשה מצוה לקיי� מצות , משמע שתי לבבות
אבל בעשיית המעשי� הרגילי� של חיי היו� יו� ש� ישנה תערובת של רצונות אישיי� וש� יש . בוראו

בכל "ק דהיינו שנקיי� את דברי הפסו" ויחד לבבנו לאהבה וליראה שמ�"ז אמר "וע. לאד� שתי לבבות
 .שיהיו כל מעשינו לש� שמי�" דרכי� דעהו
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 כי היא נובעת, היא יראת הרוממות שהיא בדרגה יותר גבוהה מדרגת האהבה " לאהבה וליראה לח

  .ת"הי כבוד לפי יהיה לא ואשר במעשיו חטא נדנוד איזה יתערב פ� ירא שהוא הגדולה אהבהה ממדת
ראשית כמו שהזכרנו . יכולת גדולה לזכות לתורהנותנת לאד� ' אהבת ה " לאהבה וליראה את שמ� לט

ה בכל לבו ובכל "לעיל בש� התנחומא תחילת פרשת נח שאי� לומד את התורה אלא מי שאוהב את הקב
' וכדברי הגמ' דלימוד התורה אינו לימוד חכמה ותו לא אלא הוא דבקות בה, ושנית. נפשו ובכל מאודו

. דאצל� שיי� שיהיה חכמה אבל לא את הקשר של תורה". �חכמה בגויי� תאמי� תורה בגויי� אל תאמי"
  .יזכה לדרגות גבוהות בתורה' ולכ� מי שהוא במצב של דבקות מתו� אהבת ה

 ובמיוחד. ת כא� בעול� הזה יתבייש מאוד בעול� הבא"כי כל מי שלא עשה את רצו� הי " ולא נבוש מ

 בה להתעסק זמנו את ניצל שלא אהנור בושה האמת בעול� האד� יבוש שבודאי שבהצלחות בגדולה
 שאומרי� מה וכידוע. תורה דברי על האד� של דינו ותחילת. בה להצליח כדי ביכלתו אשר את ולעשות

 עסקת לא מה מפני לו אומרי� רשע' וכו לדי� באי� ורשע ועשיר עני ר"ת: "ב, לה יומא' הגמ דברי על
 והתנצלות, ולכאורה. 'וכו" מיוס$ היית נאה �כלו לו אומרי� ביצרי וטרוד הייתי נאה אמר א� בתורה
 לא מדוע אביו לו שאמר ילד וכמו. יותר חמורי�שעשה פשעי�  עצמו את מתר' אי�, מובנת אינו הרשע

 ]מד' סי החדש אור כוכבי[ ל"זצוק ב"הגרי ותיר'. בגניבות עסוק היה כי זה על עונה והוא תורה בתלמוד היה
 ואינו בתורה לעסוק לו אפשר"של  חטאה על מענישי� מעלה של די� בבית כי רואה אד� שאותו דכיו�
 שלא והעיקר התאוות אחר הליכה על עונש עצמו על לקבל מוכ� לכ�, מאוד חמורי� עונשי�ב "עוסק

  .עוסק ואינו בתורה לעסוק לו כאפשר ייחשב
רבינו יונה בפרקי  וכדברי, כי המתבייש ש� בעול� האמת הרי זו בושה עולמית " ולא נבוש לעול� ועד מא

 בעודנה מהבושת גדולה ההיא הבושת הגו$ מ� שנתפרדה אחר הנפש בהתבייש כי ג�: "ל"וז ]א, ג[אבות 
 ישכח לשנתי� או לשנה אד� מבני עליו ויתבייש כיעור דבר האיש יעשה וכי משכח הגו� טבע כי שמה
 טבע כי הבושה קצת והוסרה נוש� יש� הדבר יהיה מלבו ישכח לא כי וג�. מעליו הבושה ויל� הדבר

 יתגבר פני� כל על לגמרי הדבר לשכוח עליו להתגבר יכול אינו וכי הנפש טבע ע� מתערב שבגו$ השכחה
 כי לפניה שכחה אי� לבדה הנפש בהיות א� הבושה רוב שמסיר השכחה קצת שהוא הדבר להתייש� עליו
 לעול�. ה"הקב המלכי� מלכי מל� לפני ושמתביישת. בתוכה מהגשמי� טבע שו� ואי� וזכה ברה כלה

 לעול� מבוישת תעמוד ההוא הפע� וכמו לפניו עומדת שהיתה שעה באותה בבושה תעמוד עד ולעולמי
 .ל"עכ. 'וכו" כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי ל"רז שאמרו וזהו

 .רו כא� רק שני תוארי� הגדול והנורא ולא הגיבורשנתבאר מה שהוזכ מגעיי� בהערה  " הגדול והנורא מב

ת שהיות וג� אנו זכינו במש� "יתכ� שכא� אנו מבקשי� מהי " כי בש� קדש� הגדול והנורא בטחנו מג

יעויי� ? ומתי הגענו לכ�. לכ� ג� לנו מגיע לקבל את התורה כמו אבותינו, הדורות להגיע לבטחו� בו יתבר�
 ל"ז ל"למוהרמח סתרי� מגילת בספר מצאתי: "ל"כ בזה וז"יצחק מש בסידור אשי ישראל בפירוש שיח

 והלכו כשחטאו ישראל כ�. מתבייש שלו שאינו שאוכל מי כי. לעול� אבושה אל חסיתי' ה ב� הפסוק על
 היו שלא כיו� חרפה הגאולה בזמ� לה� היה אז צרה שו� בלי מיד הגאולה לה� נות� היה ה"והקב, בגלות

, חסיתי' ה ב� אדרבה אלא בעטו ולא באהבה קיבלו פ"ועכ צרות הרבה לה� שהיה עכשיו אבל. ראויי�
  .ד"עכ. אבושה אל כ"א, לגאולה וקיוו באהבה אות� קיבלו צרות הרבה שסבלו הג�
 אשר בטחנו והנורא הגדול קדש� בש� כי לעול� נבוש ולא אמר כ"ע' וכו כא� הלשו� היטב מיושב ז"ועפי

 מיד לקתה כי שנאמר וכעני�. בושה לנו יהיה לא כ"ע טובה ותקוה אחרית נול לתת הוא עמנו הנהגת� כל
  . הטוב מרצו� הקבלה על מורה לקיחה ולשו�, חטאתיה בכל כפלי�' ה

 דניאל אמר לא לכ� כי ]סט יומא[ ל"ארז כי הגיבור תואר בלי" והנורא הגדול" שאמר מה הלשו� ומדוקדק
  .כ"ע ".גבורותיו איה ניובב משתעבדי� �"עכו" אמר כי הגיבור תואר

והמחלוקת היא . א"� להגר"ההבדל בי� גילה לשמחה במחלוקת שנויה בי� המלבי " נגילה ונשמחה מד

. ע אחת הלשונות מראה על שמחה מתחדשת ואחת הלשונות מראה על שמחה תמידית"לכו. דבר והיפוכו
, משלי כג[א "ילה מתחדשת ולהגרשמחה היא תמידית וג ]ב, ישעיה ט[� "להמלבי. ונחלקו מה מראה על מה

כי על זמ� הציפיה לא שיי� לומר לשו� , וממילא צרי� לומר שמדובר כא� על זמ� הישועה. להיפ� ]כד
  .ועיי�, שמחה מתחדשת



 ]לשבועות[  ד"בס

 8

 כי. נאלארצנו נ,מטקוממיות ותוליכנו, מחהארץ כנפות מארבע מזלשלום מווהביאנו
 לשמך נזוקרבתנו, נוולשון עם מכל נהבחרת ובנו, נדאתה נגישועות פועל נבקל

  .סדבאהבה סגוליחדך סבלך סאלהודות סבאמת נטסלה נחהגדול

                                                                                                                                                                                                     
 נגילה ונשמחה על, לכאורה הכוונה כא�, מגלפי דברי השיח יצחק בהערה  " נגילה ונשמחה בישועת� מה

בישועה דהיינו נשמח , והיותר נראה שהכוונה היא שכשתגיע ישועת� נשמח בה. סמ� ישועת� הקרובה
 .]מדוהטע� שצרי� לפרש פירוש אחר יעויי� לעיל בהערה [. כי נייחס אותה אלי�, של�

 .כעת עוברי� לבקש על הגאולה השלמה " והביאנו לשלו� מו

יעויי� . ]שלו� מלשו� שלמות[כל הזמ� בהתעלות מדרגה לדרגה בדר� לשלמות ' פי " לו�והביאנו לש מז

לקראת שלמות ' ולשלו� פי". החטא מ� של�, ושבתי בשלו�"י על הפסוק "כ רש"כא מש, בראשית כח
 .]והב�, רק כא� עיקר בקשתו של יעקב היתה שלא ילמד מדרכי לב� לכ� הדגיש את העבר ולא את העתיד[. נוספת

 נתפזרו, בנו בימי, אשי רב של די� בית ואחר.... � "עיי� בהקדמת הרמב " מארבע כנפות האר� מח

 ונשתבשו, בעול� קטטה ורבתה, רחוקי� ולאיי� לקצוות והגיעו, הארצות בכל גדול פיזור ישראל
 אי� קומ�ממ ישראל שגלו כיו�: "]ב, חגיגה ה[מפורשת ' והוא גמ. תורה תלמוד ונתמעט, בגייסות הדרכי�

  ".מזה גדול תורה ביטול ל�
 והנביאי� החכמי� נתאוו לא: "ל"ד וז"ב ה"מלכי� פי' � הל"עיי� ברמב " ותוליכנו קוממיות לארצנו מט

 ולא, העמי� אות� שינשאו כדי ולא, �"בעכו שירדו כדי ולא, העול� כל על שישלטו כדי לא, המשיח ימות
 כדי, ומבטל נוגש לה� יהיה ולא, וחכמתה בתורה פנויי� שיהיו כדי אלא, ולשמוח ולשתות לאכול כדי

 ".תשובה בהלכות שביארנו כמו, הבא העול� לחיי שיזכו

ג רבי הלל "להרה[ בעני� המיוחד של ההליכה קוממיות מצאתי בספר קול מצהלות " ותוליכנו קוממיות נ

 שמעו�' ר" כו ויקרא ש"לקי ל"חז ומבארי�" קוממיות אתכ� ואול�": ל ש�"וז ]פו' מבע, א"שליטבריסק 
 לי אי�. הראשו� כאד� אמה מאה אומר יהודה' ר לבוא לעתיד אד� של קומתו תהיה אמה מאתי� אומר
 הוא וכמה" היכל תבנית מחוטבות כזויות בנותינו" קמד תהלי� לומר תלמוד מני� נשי� אנשי� אלא

  . כ"ע, "אמה מאה היכל תבנית
 שדוקא לחשוב יש מקו� מה אזי אמה מאה עד לגדול יהיה האנשי� טבע א� להבנה קשה זה ומאמר

 הנשי� זכו במה כ� א� כזה לגובה יגיעו אנשי� שדוקא בדבר טע� ישנו באמת וא�, נשי� ולא האנשי�
  ? כגברי� תהיינה ה� שא$

 עצמו הגו$ טבע שינוי בגלל אינו אמה מאה עד הזה הגידול כי כשנבי� וזאת פשוט באופ� לבאר יתכ� אול�
. בגובהו א$ מעולה יהיה מעלה בעל ואד� בחיצוניותו תשתק$ האד� פנימיות לבוא שלעתיד מפני אלא

 וכפי ועמלה התורה לימוד מעלת ודאי שבעיקר תהיה זו? האד� של גבהו את ישנה מעלה סוג ואיזה
 הוא ביאורו אשר תלכו בחקתי א� של הברכות סיו� שהוא" קוממיות אתכ� ואול�" בפסוק שמבואר

 שיגיעו עליה� שנאמר אלו ה� בתורה שהעמלי� כ� א� ומוב�. י"ברש כמבואר" בתורה עמלי� יושתה"
  . רב לגובה
 בנותינו" לומר תלמוד? תגבהנה ה� שא$ מני� בתורה עמלות שאינ� נשי� כ� א�, זה לפי המדרש שואל

 עליה� זויות בימינו שקיימי� כפיו הבית את המעמיד לדבר הכוונה כי לומר אולי יתכ� זויות המילה ובביאור[" כזויות

 לבעליה� מסייעות ה� התורה אדני על בית� את המעמידות כזויות ה� הבנות א� ]'וכדו ארונות עומדי�
" בתורה עמלי� תהיו" של במדרגה משתתפות" היכל תבנית מחוטבות" ה� א$ אזי תורה ללמוד ולבניה�
 .כ"ע. "קוממיות אתכ� ואול�" של לברכה ומגיעות

 ישראל אר' כתורת תורה שאי� מלמד טוב ההיא האר' וזהב" ]יג' ר פר"ויק[כ במדרש "כמש " רצנולא נא

ועיי� ". כי מציו� תצא תורה"ובמיוחד בזמ� שבית המקדש בנוי שעל זה נאמר ". י"א כחכמת חכמה ואי�
  .ה כי מציו�"א ד, ב כא"ב' תוס

עצומי� ופועל ג� מעל גדרי הטבע לכ� יפעל ת שהיות והוא בעל כוחות "כעת אנו מבקשי� מהי " כי קל נב

ולכ� אנו מזכירי� את . בנו את כל מה שביקשנו לגאול אותנו גאולה שלמה למרות שאי� לנו זכויות כל כ�
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  .סובאהבה ישראל בעמו סההבוחר' ה אתה ברוך

                                                                                                                                                                                                     

. שהיא אחת משלש עשרה מידות של רחמי� והיא מידת של תקיפות ועוצמה של רחמי�, "קל"היותו 
ועיי� בספר שערי . ג� על מי שיש סיבות לא לרח� עליו והיינו שמידה זו עוצרת את הכעס ונותנת לרח�

  .קצג' רחמי� עמ
ג� זה להזכיר את היותו עושה פעולות של ישועות מעל גדרי הטבע ולעורר בכ� רחמי�  " פועל ישועות נג

  .להשפיע בנו גאולה שלא לפי המגיע לנו
 .תנוכ זאת סיבה שתעשה עמנו ישועה יוצאת מגדר הרגיל ותגאל או"וא " אתה נד

 .בזמ� יציאת מצרי� " ובנו בחרת נה

שהאומה שאתה בחרת ' זו סיבה נוספת שתגאל אותנו כדי שלא יהיה חילול ה " מכל ע� ולשו� נו

שיח יצחק ' ועיי� עוד בפי[. והחשבת אותה למיוחדת מכל האומות מסתובבת בחוסר כל ובשפל המדרגה

  .]בסידור אשי ישראל
  .בזמ� מת� תורה " וקרבתנו נז
הרבה יותר גדול ' והרי זה חילול ה, ולא רק שבחרת בנו אלא ג� קירבת אותנו אלי� " מ� הגדוללש נח

 .יהיו בגלות' שהמקורבי� אל ה

ז הכוונה כא� שלא קירבת אותנו קירוב חד פעמי "ולפי". ללא הפסק"פירוש המילה סלה הוא  " סלה נט

ולא כמו שטועני� הגויי� , אותנואלא קירוב תמידי ללא הפסק וג� היו� כשאנו בגלות אתה מקרב 
 .שהגלות מראה שהרחקת אותנו ממ�

ל וקירבתנו לשמ� הגדול "ור. כי באמת היא התורה ]בסידור אוצר התפילות[כתב בפירוש ע' יוס$  " באמת ס

 .והב�, בתמידות על ידי התורה שהיא יוצרת מצב של קירוב

  . 'וכו" כדי להודות ל�' והביאנו לשלו� וכו"כתב בפירוש שיח יצחק דזה חוזר אדלעיל  " להודות ל� סא
 חפ' עליו� אל ואי�: "ל ש�"� סו$ פרשת בא וז"כ ברמב"שזו תכלית הבריאה וכמש " להודות ל� סב

 הכנסיות בתי וכוונת בתפלות הקול רוממות וכוונת, שבראו לאלקיו ויודה האד� שידע מלבד בתחתוני�
 זה ויפרסמו והמציא� שברא� לקל ויודו יתקבצו �מקו אד� לבני שיהיה זהו, הרבי� תפלת וזכות

  ".אנחנו בריותי� לפניו ויאמרו
את העני� הזה ואי� צרי� לחפש אופני� של  בהידור רבוצרי� לדעת שעל ידי לימוד התורה מקיימי� 

 ומפסיק ושונה בדר� המהל�": אומר שמעו� רבי: ]ז, אבות ג[כי המשנה אומרת . הודאה אלו ואחרי�
וכתב על זה ". בנפשו מתחיב כאלו הכתוב עליו מעלה! זה ניר נאה ומה! זה איל� נאה מה: אומרו, ממשנתו

 מתחייב הכי אפילו, אלה שברא הקב0ה של שבחו לספר יבא כ� שמתו� פי על וא$": ל"' וז"החסיד יעב
, שעזב� בזה מתקנאי� הטמאי� שההמוני� עוד ואחשוב. קלה לקדושה חמורה מקדושה פוסק כי, בנפשו
. התורה עליו ותכעס. שקוינוהו היו� זה א� ויאמרו לראות ישמחו פוסק שהוא וכראות�, ירבצו ולפתח

 ואול�. עליו כועסת שהתורה, הכתוב עליו מעלה אלא למעלה שאמר כמו בנפשו מתחייב אמר לא ולזה
 של בחובש שעוסק כיו� בהחלט בנפשו מתחייב איננו כי, זה הרי אמר ולא, הכתוב עליו מעלה אומר
 העיקר את יניח ולמה שבשבחות במפואר למקו� משבח בה העוסק כי, עליו כועסת התורה אבל, מקו�

 ".עיקר שאינו את ויאחוז

 .להאמי� ולחוש שאתה הוא היחיד בעול� ואי� עוד כוח מלבד� " וליחד� סג

  .'צרי� להיות מתו� אהבה ולא מ� השפה ולחו" ליחד�"וג� ה" להודות ל�"ג� ה " באהבה סד
  .כ לעיל"תמיד ללא הפסקה וכמש " הבוחר בעמו ישראל סה
 בשפתיו שמוציא מה והיודע": ל"' בסידורו וז"וכתב היעב. הבחירה היא מתו� אהבה " באהבה סו

 כמה אחת על לאד� האד� לב כ� לפני� הפני� כמי� וא� קונו באהבת יתלהב לא אי� זו ברכה בחתימת
 מאד נאמנה ואהבתו באהבתו שיחניפהו אד� לאהבת צרי� שאינו כמוהו מאי� אמיתי לאוהב וכמה

  ".פזורה שה עלינו ונוראה הנפלאה התמידית מהשגחתו בעי� עי� כנראה ער� בלי וחזקה קיימת
 עמנו ברהטי� אסור מל� יתבר� הוא זה ידי ועל שמע קריאת של אהבה בעבותות אחריו נמשכי� ואנו"

  ."באהבה בנו ובחר חטיבה אתכ� אעשה אני א$ בעול� אחת חטיבה עשיתוני את� ה"הקב ואמר באהבה



 ]לשבועות[  ד"בס
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, ח[א לשיר השירי� "יעויי� פירוש הגר, "מל� אסור ברהטי�"ת על ידי קריאת שמע שלנו "' שהי"ובקשר לסיו� דברי היעב[
 רצונו. כמות אצלו ישראל אהבת קשה ואז באהבה שמו המייחדי� שמע הקריאת היא ,אהבה כמות עזה כי": ל"שכתב וז ]ו

  ]."הגדול שמו יחוד על ממש מומתי� ה� כאילו נחשב יחודו על נפש� מוסרי� שה� לפי לומר

  
  

  ,ד"בס, שיחה בישיבה
  א"יו� שלישי כז אייר התשע


