
'אמת ואמונה' – סוד הקיום
"ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה'" (יב כח)

"'ַהּטֹוב' – בעיני השמים, 'ְוַהָּיָׁשר' – בעיני אדם" (רש"י).

אמר האדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ:

סוד קיומו של היהודי הוא בהיותו טוב לשמים וישר לבריות. 
על כך אנו אומרים בתפילת ערבית: "אמת ואמונה כל זאת וקים 
זולתנו,  עם  וביושר  בתום  ההליכה  היא  'אמת'  מידת  עלינו"; 
וה'אמונה' היא יסוד הקשר בין האדם למקום. שני יסודות אלו 
הינם 'כל זאת' – יסוד כל המידות, 'וקים עלינו' – הם סוד הקיום 

של עם ישראל.
'אמרי שאול', ענייני סוכות אות כד

'לא תתגודדו' לשיחת בטלה
"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאקֵיֶכם א ִתְתּגְֹדדּו" (יד א)

איבשיץ,  יהונתן  רבנו  עם  תדיר  להתנצח  הכמרים  היו  רגילים 
בו  הטיח  פעם  אפיים.  אחת  מנה  להם  משיב  היה  מצדו  אשר 
בבית  כולם  עומדים  הגויים  שאחיי  ייתכן  "הכיצד  מהם:  אחד 
היהודים,  כנסיותיכם,  בבתי  ואילו  וביראה,  באימה  תיפלתם 
ניתן לראות בין המתפללים כאלו שמזלזלים בקדושת המקום 

ומשוחחים ביניהם?"

"אכן  לכומר:  ואמר  ישראל  על  זכות  ללמד  יהונתן  רבי  ביקש 
רבו  אצל  מתנהג  עבד  עולם;  של  מנהגו  הוא  כך  אתה,  צודק 
אתם  שלו.  כבביתו  מרגיש  אביו  אצל  בן  אולם  ופחד,  באימה 
נמשלים לעבדים, ואילו אנו, בנים אנו לה' אלוקינו, ומתוך כך 

יש מאתנו שנכשלים בדיבור בבית הכנסת".

'בית  בעל  בלום  עמרם  רבי  פירש  האמור,  פי  על  מוסר,  בדרך 
שערים' את הפסוק שלפנינו: אף כי "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאקֵיֶכם", 
אך עם כל זאת עמדו ביראה בביתו – בית הכנסת, וחלילה "א 

ִתְתּגְֹדדּו" – בו לעסוק בשיחה בטלה.
'דברי שמואל'; 'מפי ספרים וסופרים'

תפילה בבית הכנסת – סמל לקרבת אלוקים
"ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ ַהֶּדֶר ִּכי א תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום" 

(יד כד)

דרש רבי שלמה זלמן אונסדורפר מגיד מישרים דפרשבורג:

 ִמְּמ ִיְרֶּבה  "ְוִכי  בטענת:  הכנסת  בבית  מתפילה  המשתמט 
לשאת  עליו  קשה   – ְׂשֵאתֹו"  תּוַכל  א  "ִּכי  בטענת  או   ,"ַהֶּדֶר
ממש  אין  כי  לדעת  עליו  בו;  השוררים  וההמולה  הרעש  את 
 בטענותיו, וסיבתה האמתית של הימנעותו היא: "ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ
ַהָּמקֹום" – כיוון שהתרחק בהליכותיו מדרכו של המקום ברוך 

הוא.
'פני שלמה'

צדקה ותהילים לפני התפילה
"ְוא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון" (טו ז)

בדרך רמז פירש האדמו"ר רבי שלמה מקרלין:

ָהֶאְביֹון"   ֵמָאִחי  ָיְד ִתְקּפֹץ...  "ֹלא  המילים:  של  התיבות  ראשי 
ולאמירת  הצדקה  למצוות  המשותף  המכנה  'תהילים'.  הם 
תהילים הוא שאת שניהם רצוי לקיים לפני התפילה; לגבי 

לפני  לתתה  שיש  א)  ו  בתרא  (בבא  בגמרא  מבואר  צדקה  נתינת 
התפילה, ולגבי אמירת תהילים מבואר בשל"ה (מסכת תמיד כג) 

שיש עניין לומר פרקי תהילים לפני התפילה.
'שמע שלמה'

'לך ה' הצדקה' משום שאיננו מברכים לפניה
"ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו" (טו י)

קודם  מברכים  שאין  ה'עשה'  מצוות  בין  נמנית  צדקה  מצוות 
עשייתן. ההסבר הרווח לכך הוא, משום שחוששים שמא העני 
בירך  שהנותן  ונמצא  הנותן,  מידי  הצדקה  את  לקבל  יתבייש 

ברכה לבטלה (ראה שו"ת הרשב"א סי' יח).

את  אב"ד מטרסדורף,  בער בלוך,  רבי יששכר  פירש  זה  ביסוד 
הפסוק בדניאל (ט ז): "ְל ה' ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים":

הסתירה  את  המפרשת  א)  לה  (ברכות  הגמרא  דברי  הם  ידועים 
בין הפסוק: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" (תהילים כד א), לפסוק: "ְוָהָאֶרץ 
ָנַתן ִלְבֵני  ָאָדם" (שם קטו טז), שקודם הברכה הארץ שייכת לה', 
לאור  ממנה.  ליהנות  לבריותיו  רשות  הוא  נותן  הברכה  ולאחר 
זאת נוכל לומר, כי כשאנו נותנים צדקה ואיננו מברכים לפניה, 
הרי טרם ניתנת לנו רשות ליהנות ממנה, ונחשב לנו כאילו נתנו 
משל הקדוש ברוך הוא, וזו אפוא כוונת הכתוב: "ְל ה' ַהְּצָדָקה" 
לברך  יכולים  אנו  שאין  לפי  וזאת  צדקה,  אנו  נותנים  משלך   –
לפניה כי "ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים" – אולי יתבייש העני ולא יהיה מוכן 

לקחתה מידינו.
'בינת יששכר' דרוש דרך חיים

איש כמתנת ידו ייתן
"ְוא ֵיַרע ְלָבְב ְּבִתְּת לֹו" (טו י)

ברבות מקהילות ישראל נהגו להכריז בשעת אמירת 'מי שברך' 
את סכום התרומה שנותן המתברך לבית הכנסת. מעניין לדעת 
כי בקהילות אשכנז נהגו בעבר לנקוב בסכום נמוך ואחיד לכל 
המתברכים, גם אם היה העולה לתורה עשיר ובעל נכסים. רבי 
כתב  וכך  זה  מנהג  על  תיגר  קורא  מפראג  המהר"ל  אחי  חיים 

בספרו:

בקריאת  להפסיק  שנוהגים  אשכנז  מנהג  על  תגר  קורא  "אני 
'מי שברך'... ואפילו הוא עשיר  התורה בין גברא לגברא ולתת 
הירצה  שיתנה...  והלוואי  בעלמא,  פרוטה  רק  מנדב,  אינו 
מתנת  שינדבו  הרגל  בשעת  וכן  כזו?!  פחותה  במתנה  אלוקים 
ה'  ברכו  אשר  ברכתו  כפי  ואיש  איש  לכל  שיהא  ראוי  היה  יד, 

יתברך. והנה העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט רק נדבת כולם 
עצמו  על  העשיר  יביא  שלא  והלואי  נחושת,  לפרוטת  שוה 

קללה על ידי מתנה פחותה כזו..."
'ספר החיים' ספר פרנסה וכלכלה פרק ה

וידוי ביד קפוצה
 ַלֲעִנֶּי  ְלָאִחי  ָיְד ֶאת  ִּתְפַּתח  ָּפתַֹח  ֵלאמֹר   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֵּכן  "ַעל 

ּוְלֶאְבֹיְנ ְּבַאְרֶצ" (טו יא)

בשעת אמירת הווידוי נוהגים אנו להכות באגרוף על הלב (ראה 
המדרש,  בדברי  מפורש  זה  מנהג  של  טעמו  ג).  תרז  אברהם'  'מגן 

והוא משום שתאוות הלב היא שגורמת לנו להגיע לידי עבירה 
(קה"ר ז ב).

מדוע אנו מכים דווקא באגרוף קמוץ?

פירש רבי שלמה זלמן ארנרייך רבה של שאמלוי:

ידוע כי ביכולתו של האדם לכפר על חטאיו באמצעות נתינת 
ְפֻרק".  ְּבִצְדָקה   ַוֲחָטָא" כד):  ד  (דניאל  בפסוק  כמפורש  צדקה, 
אלא שלמרות זאת לא פעם קופץ האדם את ידו מלתת צדקה. 
לאמור:  הווידוי,  באמירת  קפוצה  ביד  ליבנו  על  מכים  אנו  לכן 
קפיצת היד היא שגרמה לנו להזדקק לווידוי זה, שאלמלא היא 

היו מתכפרים עוונותינו בצדקה.
'טיול בפרדס' על 'אגרת הטיול' חלק הרמז אות יד

ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים
"ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלה' ֱאקֶי צֹאן ּוָבָקר" (טז ב)

מרובה  חבורה  הפסח  על  נמנו  שאם  לחגיגה.  תזבח   – "'ּוָבָקר' 
מביאים עמו חגיגה כדי שיהא נאכל על השובע" (רש"י).

לאור דברי רש"י מתבאר הטעם מדוע ב'הגדה של פסח', בברכת 
'אשר גאלנו' אנו אומרים: "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים", 
הפסח  שקרבן  כיוון  הזבחים":  ומן  הפסחים  "מן   – להפך  ולא 
צריך להיאכל על השובע, מקדימים להקריב לפניו את 'הזבחים' 

– חגיגת ארבעה עשר המובאת עמו (טור או"ח תעג).

אלא שבשו"ת מהר"י וייל (קצ ג, הובא במג"א תעג י) כתב, שכשחל 
ליל הסדר במוצאי שבת יש לומר: "מן הפסחים ומן הזבחים", 
אנו  כן  ועל  השבת,  את  דוחה  אינה  עשר  ארבעה  חגיגת  שהרי 
שיוקרבו  ל'זבחים'  בשבת,  הקרבים  'הפסחים'  את  מקדימים 

למחרת, ביום חג הפסח.

לעומת זאת, רבי יחזקאל קצנלנבוגן רבן של קהילות 'אה"ו' כתב 
(שו"ת 'כנסת יחזקאל' או"ח כג), שאף כשחל ליל הסדר במוצאי שבת 

יש לומר את הנוסח הרגיל. שהרי נוסח תחילתה של בקשה זו 
שם..."]  ונאכל  הבאים...  אחרים  ["כן יגיענו למועדים ולרגלים 
אם  אף  הבאה,  ובשנה  הבאה.  לשנה  מתייחסת  היא  כי  מוכיח 
לפי חשבוננו יחול חג הפסח במוצאי שבת, מקווים אנו שייבנה 
שחג  ייתכן  ואז  הראייה,  פי  על  לקדש  וישובו  המקדש  בית 

הפסח לא יחול במוצאי שבת.

אף רבי יעקב עמדין (סידור 'בית יעקב', סדר ההגדה) מסכים לדעת 
בהגדה  לסדר  שיש  והוא  אחר,  מטעם  אך  יחזקאל',  ה'כנסת 

נוסח קבוע, לפי הנוהַג הרווח ברוב השנים.

פרשת ראה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ם

פני ם

אמן משיבה חרון אף
(יג   "ְוִרַחְמ ַרֲחִמים   ְל ְוָנַתן  ַאּפֹו  ֵמֲחרֹון  ה'  ָיׁשּוב  "ְלַמַען 

יח)

הינם  ַאּפֹו"  ֵמֲחרֹון  יי  ָיׁשּוב  "ְלַמַען  התיבות:  ראשי 
'אמן'. רמז לדברי הזוהר הקדוש (תיקונים,  בגימטרייה 
דף מ א): "כל העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו 

של שבעים שנה". 
'נטעי שעשועים' תהילים ב יא 

באדם  מצאנז  חיים'  ה'דברי  הבחין  פעם 
מבלי  לעצמו  השחר  ברכות  המברך 
שיענו אמן אחר ברכותיו. פנה אליו הרבי 
נאמר:  ראה  פרשת  "בתחילת  לו:  ואמר 
'ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' - 'ֶאת ַהְּבָרָכה' 
 – ִּתְׁשְמעּו'  'ֲאֶׁשר  של  באופן  לברך  יש 

שישמעו הסובבים ויענו אמן".  
('עטרת חיים' עמ' קג)

ברכות השחר: בקול, בכוונה, בחברותא
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רצופים  יום  ארבעים  במשך  התפילה  סגולת 
בעשרות  ונפוצה  התפרסמה  המערבי,  בכותל 
אולם  תבל.  רחבי  בכל  האחרונות  השנים 
הייתה  מעלה  של  ירושלים  של  בניה  בקרב 
מגדולי  רבים  דור.  משנות  כבר  ידועה  היא 
ברכתם  למבקשי  ממליצים  היו  ירושלים 
נושעים  היו  לקיימה  ומשהקפידו  בה,  לנהוג 
בדבר ישועה ורחמים. על ישועה שכזו תוכלו 
לקרוא בסיפור שלפנינו, שאותו סיפר הגה"צ 
אמו  אודות  על  שליט"א,  שבדרון  יצחק  רבי 

הרבנית ע"ה.

הרבנית  הת"ש.  שנות  בראשית  זה  היה 
רבי  הירושלמי  המקובל  של  בתו  שבדרון, 
חיים יהודה ליב אויערבך ורעייתו של המגיד 
הנודע רבי שלום שבדרון זצ"ל, עמדה בפתח 
חדר הילדים שבביתה הקטן, והביטה בעיניים 
באותה  שישבה  החמש  בת  בבתה  מצועפות 
במשחקיה,  שקועה  כשהיא  במיטתה,  העת 

שקטה ורגועה.

חיים,  ושמחת  אושר  הביעו  הילדה  של  פניה 
הרפואי  מצבה  את  במאום  הסגיר  שלא  מה 
הקשה שזה עתה נקבע בפיו של האורטופד 
הגדול שהוזמן לביתם תמורת דמים מרובים. 
ללא גינונים מיותרים קבע הרופא את תחזיתו 
של  ההמומות  באוזניה  והבטוחה  הנחרצת 

האם.

וההשקעה,  המאמצים  כל  על  לכם  "חבל 
רגליה!",  על  ללכת  תוכל  לא  לעולם  הילדה 
המלומד:  בהסברו  והמשיך  הרופא,  קבע 
"פגם בלתי מוכר בחוט שדרתה מונע העברת 
מסרים מהמוח אל הרגליים. אין שום תרופה 
תרגילי  וגם  זאת,  לתקן  שיכולה  בעולם 
את  שתשקיעו  מוטב  יועילו.  לא  פיזיותרפיה 
מאמציכם באימון שיוכל לסייע לה להתנהל 

בחיים למרות מצבה הקשה".

לזרות  כדי  כמו  הבית,  מן  לצאת  פנה  בטרם 
מלח על פצעיהם של ההורים, הצביע הרופא 
על כף ידו ואמר בזחיחות: "יצמחו שערות על 

כף ידי, עוד לפני שילדה זו תלך על רגליה".

ודקרו  שבו  בתה,  מיטת  מול  בעומדה  עתה, 
חישבה  רוחה  האם.  של  באוזניה  המילים 
להישבר, אולם אט אט החלה להתעודד; היא 
הביטה שוב בילדה הקטנה שלא טעמה טעם 
ודם  בשר  "רופא  עצמה:  את  וניחמה  חטא, 
הינו מוגבל ביכולותיו, אולם לרופא כל בשר 
יש בוודאי את הכוח לחולל נס שיגרום לבתנו 
להלך על רגליה. אפנה אפוא אליו, אולי יחוס 

אולי ירחם".

לחדר  הרבנית  פנתה  מאוששים  בצעדים 
והגה  הדגול  בעלה  ישב  שם  הסמוך, 
החדר  בפתח  קמעא  המתינה  היא  בתלמודו. 
באוזניו  הביעה  ואז  מעיונו,  ניעור  שהוא  עד 

את משאלתה:

"מבקשת אני ללכת לביתו של הרבי הקדוש, 
רבי שלומק'ה מזוועהיל. הן נודע הוא בעוצם 
פועלות  ובברכותיו  בתפילותיו,  עבודתו 
בִתנו  על  שיתפלל  ממנו  אבקש  הישועות; 
כל  כנגד  רגליה,  על  ללכת  שתוכל  היקרה 

הסיכויים".

ראש,  במנוד  הדברים  את  אישר  שלום  ר' 
והרבנית יצאה אל הדרך הארוכה המתפתלת 
לשכונת  מגוריהם,  מקום  חסד',  מ'שערי 
של הרבי  שבה שכן ביתו הדל  'בית ישראל', 

הקדוש.

בפתח ביתו של הרבי שפכה הרבנית שבדרון 
בסבלנות  הקשיב  הרבי  לבבה.  מר  את 
ומשסיימה שאל בקולו השקט: "וכי מה אוכל 

לעשות?".

שערי  "הן  האישה,  של  בכייה  גבר  "אנא", 

שניתן  משהו  יש  בוודאי  ננעלו.  לא  שמים 
לעשות לרפואת ילדתי האומללה!"

שקוע  מה,  זמן  משך  בדממה  הרבי  ישב 
בשרעפי קודש, ולפתע ננער ממקומו והורה 
לאם הדאוגה: "תמתין נא הרבנית כמה רגעים 
נראה  אז  או  הטבילה,  מבית  אשוב  אשר  עד 

מה ניתן לעשות".

החדר  אל  הרבי  שב  מכן  לאחר  דקות  כמה 
ואמר: "אם רוצה את ברפואת בתך, התפללי 
יום  ארבעים  במשך  המערבי  בכותל  עליה 

רצופים, ומובטח לך כי נס ייעשה לה".

הרבנית שבדרון נדהמה לשמע ההצעה. היה 
זה בתקופה שבה שרר מתח רב בין היהודים 
זה  במצב  המערבי  לכותל  ההליכה  לערבים. 
כמה  אחת  על  אישה,  בעבור  מסוכנת  הייתה 
וכמה כשהיא מקפידה ללכת במשך ארבעים 
יום רצופים. הרבי שכמו קרא את מחשבותיה, 
הפטיר בקולו הרחימאי: "אלך אני במקומך!".

הלך  עת  הבאים,  הימים  ארבעים  במשך  כך, 
כמנהגו,  המערבי  הכותל  אל  הזקן  הרבי 
בעבור  מיוחדת  תפילה  לשאת  הקפיד 

רפואתה של הילדה הקטנה.

הרבנית  הזכירה  מכן  לאחר  יום  ארבעים 
ארבעים  חלפו  עתה  זה  כי  לבעלה  שבדרון 
לחזות  הזמן  והגיע  הרבי,  של  לתפילתו  יום 

בישועה שבוודאי הגיעה.

פנו  התפילה,  בכוח  תמימה  אמונה  חדורי 
ההורים אל חדרה של בִתם. רבי שלום הוציא 
וקרא  החדר  בפתח  נעמד  מכיסו,  ארנקו  את 

לילדה ששכבה במיטתה באין אונים:

הארנק  ֶאת  ַאְּת  הרואה  חיהל'ה,  "חיהל'ה, 
 – וכולם  במטבעות,  הארנק  גדוש  שבידי? 

שלך! בואי וקחי אותו מידי!"

אולם  בתדהמה,  באביה  התבוננה  הילדה 
היא  לנסות;  והחליטה  התעשתה  מהרה  עד 
רגליה  את  והניחה  המיטה  בקצה  התיישבה 

על הרצפה. 

בדריכות  מביט  מקומו,  על  נותר  שלום  רבי 
בנס המתחולל אל מול עיניו. ולפתע נעמדה 
מקומה,  על  מתנודדת  רגליה,  על  הילדה 
על  נסוך  בדאגה  מהול  אושר  של  כשחיוך 

פניה.

רבי שלום עדיין המתין על מקומו תוך שהוא 
ללכת,  נסי  חיהל'ה,  "בואי  בתו:  את  מעודד 

בואי אליי!"

בצעדים כושלים אך בטוחים, עשתה חיהל'ה 
את הצעד הראשון בחייה. צעד שגרר אחריו 
הלוא  והנה,  צעד...  עוד  ולאחריו  נוסף,  צעד 
ייאמן אירע; הילדה הצליחה לראשונה בחייה 

ללכת ברגליה ואף להגיע עד לידי אביה.

מאירות  כשפניה  הילדה  קראה  "הצלחתי!", 
לכלוא  יכולה  הייתה  שלא  האם,  מאושר. 
בחום,  אותה  לחבק  מיהרה  התרגשותה,  את 
כשדמעות של שמחה והתרגשות זולגות על 
זו  היא  התפילה  בעצם  הצלחת!  "כן,  לחייה. 

שהצליחה!", הוסיפה בהתרגשות.

עד מהרה פשטה השמועה בכל רחבי שכונת 
ללכת  החלה  שבדרון  חיהל'ה  חסד':  'שערי 

כאחד האדם.

הכול  יכלו  כבר  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
גילה  בנות  עם  יחד  מקפצת  לראותה 
לכוחה  נפלאה  דוגמה  זו  הייתה  במשחקיהן. 
טהור,  לב  ממעמקי  הבוקעת  תפילה  של 
במשך ארבעים יום ברציפות במקום שממנו 

לא זזה שכינה מעולם.
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ושמרתם ועשיתם
בקשת 'לשמר ולעשות ולקים' נראית לכאורה כבקשה נפרדת על שמירת וקיום המצוות, 
בקשה שאינה נוגעת לבקשות שלפניה ולאחריה: 'להבין ולהשכיל, לשמע ללמד וללמד... 

והאר עינינו בתורתך' העוסקות בעניינים הקשורים לעסק התורה.

אלא שיש להסביר כי אף שלוש הבקשות הללו עוסקות בלימוד ובעסק התורה; 'לשמר 
כה  באופן  סוגיה  למד  אדם  אם  תורה.  של  עיונה  עומק  על  מבחן  זהו   – ולקים'  ולעשות 
נפלא, עד שהוא מסוגל להישמר מאיסורים שהתחדשו לו בלימוד אותה סוגיה, הרי זכה 
למדרגת 'לשמור'. ואם מלבד זהירות מאיסורים הוא מסוגל לקבל על עצמו מתוך לימודו 
זה גם חיובים חדשים שלא היו ידועים לו, הרי זכה למדרגת 'לעשות'. ואם התייצב בקומתו 
הגיע  שאליהן  מהמסקנות  להזיזו  שיכול  בעולם  כוח  שאין  עד  בצורה,  כחומה  הרוחנית 
בעקבות לימודו, הרי התעלה עוד למדרגת 'ולקים'. ועל שלוש מדרגות נפלאות אלו אנו 

מבקשים כאן ('הארת התפילה').

הגאון מוילנא ביאר את הקשר בין לימוד התורה לקיומה כך:  הלוא אמרו חז"ל (נידה ל ב) 
בא  לידתו  ובשעת  כולה,  התורה  כל  את  אותו  מלמדים  אמו  במעי  התינוק  בהיות  שעוד 
מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו את כל התורה שלמד. נמצא שבשביל לימוד התורה בלבד 
לא היה צריך האדם לצאת לאוויר העולם, שהלוא גם במעי אמו עסק הוא בתורה. יוצא 
מכך שכל מטרת בואו לעולם היא לקיים את מה שלמד, ולפיכך תוך כדי הבקשה על לימוד 
התורה, מבקשים אנו שלימוד זה יהיה על מנת לקיים, כי לכך נוצרנו ('מעלות התורה' בפרק 

מעלות המעשה שבסוף הספר). 

לעשות 'קיום' לתורה
עוד פירשו את בקשת 'לעשות ולקים' כך: העושה מצווה כמצוות אנשים מלומדה נקרא 
בשם 'עושה' אך אינו נקרא בשם 'מקיים', שלפעמים ייתכן שיתרשל ולא ירצה לעשותה, 
כאותו מעשה שהובא בגמרא (עבודה זרה לט א) על אישה שהייתה נשואה בתחילה לתלמיד 
הייתה  למוכס,  ונישאה  ומשהתאלמנה  ידו,  על  תפילין  קשרי  לו  קושרת  והייתה  חכם 
'קשרי מוכס' על ידו. הסיבה להתנהגותה הייתה שעבודת ה' שלה לא הייתה  קושרת לו 
ממנו  רצה  כך  כי  מצווה  העושה  רק  הנסיבות.  לפי  הכול  עשתה  אלא  ו'קיימת',  קבועה 
ה',  מצוות  מקיום  יתרשל  לא  לעולם  כמוהו  איש  כי  'מקיים',  בתואר  נקרא  יתברך  הבורא 

ונמצא שהתורה קיימת בליבו בכל עת ובכל מצב ('שיח יצחק'; 'עבודה שבלב').

ספרי  כל  את  ללמוד  האדם  יכול  זצ"ל:  מצאנז  חיים'  'שפע  בעל  הרה"ק  מעורר  היה  וכך 
כמה  שילמד  מוטב  ליצלן.  רחמנא  גמור',  כ'גוי  לנהוג  זאת  כל  ועם  והחסידות,  המוסר 
מנת  על  שילמד  והעיקר  הנלמד,  את  בליבו  להשריש  היטב  בהן  ויתבונן  יום  בכל  שורות 
לקיים. כלומר, שבכל קטע שלומד יבחן היטב את מעשיו אם אכן מקיים את האמור, ועד 
גם  וכך  הלאה.  ללמוד  ימשיך  לא  ולעשות,  לשמור  בליבו  קבועים  שהדברים  ירגיש  שלא 
נהגו חסידים הראשונים, שלא היו הולכים ללמוד מפי רבם עד שידעו בעצמם שהדברים 

ששמעו בפעם הקודמת חקוקים על לוח ליבם ('שפע חיים' – רעוא דרעוין, וירא מאמר יב).

את כל דברי תלמוד תורתך
אין אנו מסתפקים בידיעת ובקיום חלק מן התורה, אלא מפצירים אנו לדעת ולשמור את 
כל התורה. שלא ייבצר מאיתנו לקיים כל מצווה שהיא, לא מחמת חוסר ידיעה ולא מחמת 
שום אונס וחולי. בקשה זו אף כוללת שנזכה במהרה לקיים את כל המצוות הרבות של 

עבודת בית המקדש, בביאת משיח צדקנו במהרה.

בקשות אלו אין בהן מן היוהרה, שהלוא אמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות נ א) שבדברי 
תורה כביכול אומר הקדוש ברוך הוא לאדם: "ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו" (תהילים פא יא), כלומר: 
('תפילת  בקשתך  את  אמלא  ואני  גדולה,  בקשה  אף  שברצונך,  מה  כל  לשאול  פיך  הרחב 

אביגדור' [לר"א מילר] עמ' רכה). 

להיות בכלל מחזיקי תורה
כתב ה'כף החיים' (או"ח ס ג) שכשאומר האדם: "ולקים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" 
יכוון לבקש להיות בכלל מחזיקי ידי לומדי התורה ולקרב אחרים לתורה ולמצוות. וכבר 
אמרו בירושלמי (סוטה פ"ז ה"ד): שאפילו היה צדיק גמור במעשיו, אם היה יכול להחזיק את 
התורה ביד שאר העם המבטלים אותה ולא החזיק, הרי זה בכלל "ָארּור ֲאֶׁשר א ָיִקים ֶאת 

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת" (דברים כז כו). 

משום כך אחר שאנו מבקשים שנזכה 'ללמוד וללמד לשמור ולעשות' מיד מפצירים אנו 
שנזכה גם 'לקים' – להקים את התורה, בכך שנשתדל להביא את כל ישראל ללימוד תורה 

ולעשייתה. 

'תלמוד' צריך 'אהבה'
במדרש (תנחומא נח סי' ג) מבואר כי "אין אדם לומד תורה שבעל פה, אלא מי שאוהב את 
הקדוש ברוך הוא בכל נפשו ובכל מאודו", ובהמשך הדברים מבואר שלמדו זאת מן הכתוב 
ַעל  ָהֵאֶּלה...  ַהְּדָבִרים  ְוָהיּו   ...ֶקיֱא ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבָּת  שמע:  קריאת  של  ראשונה  בפרשה 
ְלָבֶב", ואיזה הם הדברים הנמצאים 'על לבבך' [שאינם כתובים], הוי אומר זה תורה שבעל 

פה.

לפי זה מובן מדוע אנו מבקשים 'ולקים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה', משום שכדי 
לזכות ללמוד את התלמוד, היינו תורה שבעל פה, צריכים אנו להגיע למדרגת 'אהבה', ואנו 
'תלמוד  את  ללמוד  שנוכל  כדי  אהבתו  בליבנו  שייטע  הוא,  ברוך  מהקדוש  כאן  מבקשים 

תורתך' – את התורה שבעל פה ('רינת יצחק').

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

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

מה' מצעדי גבר כוננו


