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  :כמו כ� נית� להשיג את הקונטרסי�
  .שלו� בית בתורה בהלכה ובאגדה

  .הדר' לבניית קשר אמיתי בי� האד� לבוראו"הפגישה
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  ?לשם מה נכתבה החוברת: הקדמה

  :נושא א

כל אבא ואמא יקרי� מכירי� את הבעיה שהתינוק בוכה בלילה וצרי' 
דבר מעיי� המשבש את  ,� ללא שינהלילות רבי� עוברי, לקו� להרגיעו
בחוברת זו נלמד מהו , יתבר' מנסה אותנו בנסיו�' ה, כל התוכניות

�וגודל שכר הזוכה ,  בצורה הנכונה ביותרעמוד בויצד נוכל לכ,הנסיו
  .יתבר'' לעמוד בו כרצו� ה

פלאות שיכול אד�  בקונטרס זה לכתוב כמה מחשבות ומצוות נתירצי
, תי שדברי� אלו היו חידוש גדול להרבה יהודי� ראי, קושי�לקיי� בזמ

ועוד , שלא ידעו שנית� לקיי� מצוות בזמני� אלו של טירו� הדעת וקושי
ל "� גילו לנו חז''יותר שמצוות אלו כל התורה תלויה בה� ולפי הר
  .שהשכר על מצווה זו הוא הגדול ביותר מכל המצוות

  
  :נושא ב

' ר עיניי� הבאור שזיכה אותנו העוד ראיתי שהיה זה לחידוש גדול ומאי
 א"ת הרשב"חלק גדול על פי דברי שו, קריאת שמעפרשת לבאר את 

את שמע הלכה למעשה כיצד נית� לקיי� את קריכ� ו, המובא בחוברת
   .בחיי היו� יו�

לאחר שתקרא את החוברת תראה שיתכ� ואנחנו מקפידי� על קוצו של 
ל זמ� קריאת שמע של מג� או שמקפידי� ע, יוד במנהג ישראל כל שהוא

 את קריאת שמע שזה הרבה יותר לקיי�אבל ', אברה� או ותיקי� וכד
עקיבא מתי יבוא מקרא זה לידי ' כמו שאמר ר(גדול מלקרוא אותה 

  .ו אלא מחמת חוסר ידיעה"ולא מחמת פשיעה ח,  לא מקימי�)ואקיימנו
  

  :רוויח שלושה דברי�בקריאת חוברת זו ת
  . לקיימ�שזכינו הודיה בבוקר על לעשות סעודתראוי שמצוות לקיי�   .א
 .הרבה כוחתת� ל' יתבר' ' בעיני הי� מעשי' הידיעה כמה חשוב  .ב

להגיד " זוכי� "ואמונת' בלילות" מקיימי� סגולה עצומה היא כאשר  .ג
ות� שכר טוב לכל הבוטחי� " כמו שאנו מתפללי�" בבוקר חסד'
 ."בשמ' באמת
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  ח............................................ מצוות שבמחשבה באור המושג:פרק א 

  ח...........................................................................................שלושה סוגי מצוות. א
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  לב.......................................................................................................'אהבת ה. א

  לב.....................................................................................................בכל לבבך. ב

  לג.....................................................................................................ובכל נפשך. ג
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  ."ַוָ#ָק� ְ%עֹוד ַלְיָלה ַוִ#ֵ#" ֶטֶר  ְלֵביָת� ְוֹחק ְלַנֲעֹרֶתיָה"

  
  משלי פרק לא טו

        ....ג� בלילותג� בלילותג� בלילותג� בלילות' ' ' ' שרה אמנו עבדה את השרה אמנו עבדה את השרה אמנו עבדה את השרה אמנו עבדה את ה: : : : פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה
   

 אמר מה ראתה , יושב ודורש והעם מתנמנם בקש לעוררןה היעקיבא' ר: דרש רבהבמ

ז שנה ותמלוך " אלא תבוא בת בתה של שרה שחיתה קכ?ז מדינות"ל קכאסתר שתמלוך ע

ל ליישב דאיך שיהיו כל שנותיה שווים שבזכות כל שנה תמלוך על "נ. ז מדינות"על קכ

   ?וכי זכות יש לקטנה בת שנה או שנתים' מדינה א

 ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה", אשת חיל' ל זה שאמר הכתוב בשבחה של שרה בפ"וי

דנערותיה ) מה העדיפות(ה  מאי אולמי, דלכאורה האי חק לנערותיה מיותר"וחק לנערותיה

   ?מטרף לכל ביתה

האחרונים קמה בעוד לילה ולא נתנה שינה לעין והשלימה בה ' אך הכי קאמר שבשנותי

ז מלכה על " היינו אסתר שעיהז שקמה בעוד לילה ניתן חק לנערותי" של קטנות ועיהשנותי

כ אותן אנשים " וע-י לילות "נגד שנותיה של קטנותה שהרי הושלמה ע' נות אפיז מדי"קכ

מעוררן שהם היפוך מאמנו שרה שגם בלילה לא שכב לבה ' שבקשו להתנמנם גם ביום הי

  . 'מעבודת ה

  

  חתם סופר על בראשית פרק כג פסוק א

   : החתם סופרובמקום אחר הוסיף

ימי תמימים כשם שהם תמימים כך ' ש יודע הובמדר, שני חיי שרה' ויהיו חיי שרה וגו

  ', שנותיהם תמימים וכו

לא חושבים שבלילה עובדים את ( כבר כתבתי לעיל דבסתם אנשי העולם לא יוחשבו הלילות

' רעיונותי' אפי' אך הצדיק גם בלילה כל מעשיו לה' וכו' כחשבונו של יצחק פלגא דלילי) 'ה

ת חיל הנאמר על שרה כתיב ותקם בעוד לילה ובאש', על משכבו ושינה שלו הכל לשם ה

שני לשון שנים כי חייה כפול ,  שרהשני חייכ שנותיהם כפולים והיינו "א, ותתן טרף לביתה

           .והיינו שנותיהם תמימים ולא יחסרו הלילות

  

  )א,ס בראשית כג"תורת משה לחת(

  

זכה לחיים כפולים ויהיו ונ' שנזכה בעזרת השם על ידי חוברת זו גם בלילה לעבוד את ה

  .ימינו ושנותינו תמימים לעבודת הבורא



  

  
ח

  

  .הבבאור המושג מצוות שבמחש  : : : :אאאא    פרקפרקפרקפרק
  

 .שלושה סוגי מצוות. א

. ב. ברי�ימצוות שבא.  א:המצוות שבתורה מתחלקות לשלושה סוגי�
 )יד,ל דברי�( וכמו שכתוב בתורה. וות שבמוח ובלבמצ. ג. מצוות שבפה

  ". ְמֹאד ְ;ִפי1 :ִבְלָבְב1 ַלֲע7תֹו6ִי ָקרֹוב ֵאֶלי1 ַהָ/ָבר"
  

  .  רבינו בחיי–מעלת המצוות שבלב . ב

הפה , הזכיר בכא� שלושה דברי�. בפי' ובלבב' לעשותו :רבנו בחייוכתב 
כי יש , והנה כל המצוות נכללות בשלושה חלקי� אלו. והלב והמעשה

 ל"ועל זה דרשו חז, מצוות תלויות בפה ויש תלויות בלב ויש במעשה
על התורה ועל העבודה , על שלושה דברי� העול� עומד) ב, אבות א(

ועל העבודה זהו בלבב' זו , על התורה זהו בפי', ועל גמילות חסדי�
  . ועל גמילות חסדי� זהו לעשותו, עבודה שבלב

ה מ� ה מ� ה מ� ה מ� """"ומ� הידוע כי המצוות התלויות בלב עבודה גדולה להקבומ� הידוע כי המצוות התלויות בלב עבודה גדולה להקבומ� הידוע כי המצוות התלויות בלב עבודה גדולה להקבומ� הידוע כי המצוות התלויות בלב עבודה גדולה להקב
פוסק פוסק פוסק פוסק .) .) .) .) שבת יאשבת יאשבת יאשבת יא((((ל ל ל ל """"ולכ' אמרו חזולכ' אמרו חזולכ' אמרו חזולכ' אמרו חז, , , , המצוות התלויות בדיבורהמצוות התלויות בדיבורהמצוות התלויות בדיבורהמצוות התלויות בדיבור

על פסוק על פסוק על פסוק על פסוק ) ) ) ) בבבב""""ברכות יג עברכות יג עברכות יג עברכות יג ע((((ואמרו ואמרו ואמרו ואמרו , , , , מדברי תורה לפסוק קריאת שמעמדברי תורה לפסוק קריאת שמעמדברי תורה לפסוק קריאת שמעמדברי תורה לפסוק קריאת שמע
        . . . . ראשו� זו היא קריאת שמע של רבי יהודה הנשיאראשו� זו היא קריאת שמע של רבי יהודה הנשיאראשו� זו היא קריאת שמע של רבי יהודה הנשיאראשו� זו היא קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא

ולכ' אמרו , והתלויות בדיבור עבודה גדולה יותר מ� התלויות במעשה
שנאמר , גדולה תורה יותר מכל הקרבנות כול�) תנחומא פרשת צו יד(
ורה לעולה למנחה ולחטאת ולאש� ולמלואי� זאת הת) לז, ויקרא ז(

יבותו מכול� ומפני זה הזכיר ובלבב' באמצע לחש. ולזבח השלמי�
  .ל" עכוהזכיר לעשותו אחריו

  

  .מצוות שבלב גדולות אפילו מלימוד תורה. ג

  
מה שאמרו תלמוד תורה כנגד כול� זה רק יוצא ש :לפי דברי רבינו בחיי

 אבל )ו"ח וכ" הכנסת כלה גמכמו( באברי� "כנגד כל מצוות שבמעשה
  ,ת"מצוות שבלב יותר גדולות מת

הכול ' יתבר' שכל מה שעושה ה'  יהודי שיש לו אמונה חזקה בה:למשל
ס אבל ''ס לעומת זאת חבירו בקי בכל הש''לטובה אבל אינו בקי בכל הש

  .זה שאמונתו חזקה יותר גדול, אמונתו פחות חזקה



  

  
ט

אמר רבי יצחק מאי : ב/� ד� קומסכת סנהדריובאמת זו גמרא מפורשת 
 איה סופר כל ,דכתיב איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלי�

אותיות שבתורה איה שוקל ששוקל כל קלי� וחמורי� שבתורה איה 
סופר את המגדלי� שהיה סופר שלש מאות הלכות פסוקות במגדל 

 אמר רבי אמי ארבע מאה בעייא בעו דואג ואחיתופל ,הפורח באויר
  אמר רבא רבותא למבעי בעיי בשני דרב יהודה ,דל הפורח באוירבמג

�ואנ� ) בזמ� רב יהודה כל לימוד� היה רק בסדר נזיקי�( כולי תנויי בנזיקי
�וכי ) ואנחנו לומדי� הרבה אפילו סדר טהרות( קא מתנינ� טובא בעוקצי

 �הוה מטי רב יהודה אשה שכובשת ירק בקדירה ואמרי לה זיתי� שכבש
ואנ� קא , � טהורי� אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא הכאבטרפיה

רב יהודה לא היה מבי� בסדר (מתנינ� בעוקצי� תלת סרי מתיבתא 
טהרות והיה אומר על משנה מסוימת זה קשה כמו הבעיות של רב 

ומוסי� רבא למרות שאנו בקיאי� בתורה הרבה יותר מה� בכל , ושמואל
ורב יהודה שלי�  )� מהמעשה הבאיותר אוהב אות� כמו שרואי' זאת ה

�מסביר רבא כיצד ( מסאני ואתא מטרא ואנ� צוחינ� וליכא דמשגח ב
  ) ?יותר אהב אות�' יתכ� ודורות ראשוני� שידעו פחות תורה ה

, יראה ללבב' אלא הקדוש ברו' הוא ליבא בעי דכתיב וה
 : כגו�"למרות חשיבות התורה יש דבר יותר חשוב והוא מצוות שבלב (

ומי שיש לו אות� , אהבת הבורא, אהבת ישראל, מידות טובות, ונהאמ
� בדרשות הר"כ הר"וכ, הוא גדול יותר ממי שבקי בתורה וחסר לו לב" �

  ).ש"דרוש ו ע
  

  .שני בתי המקדש נחרבו מחוסר לב. ד

ובכל זאת נחרבו בתי , שנתבונ� נראה שבשני בתי המקדש למדו תורה
  .המקדש בגלל חוסר קיו� המצוות שבלב

  . בי� אד� למקו�–בית מקדש ראשו� חוסר לב 
  . בי� אד� לחבירו–בית מקדש שני חוסר לב 

  
�   :בית ראשו

  א /תלמוד בבלי מסכת נדרי� ד� פא
ִמי ָהִאי< ֶהָחָכ� ) ירמיה פרק ט יא(דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

D ַעל ָמה Cְבָדה ָהCֶרB ִנAְָתה ְוָיֵב� ֶאת ֹזאת ַוֲאֶ<ר ִ/ֶ;ר ִ@י ְיֹדָוד ֵאָליו ְוַיִ?ָד
ַוGֹאֶמר ְיֹדָוד ַעל ָעְזָב� ֶאת Fֹוָרִתי ֲאֶ<ר ָנַתFִי ִלְפֵניֶה� : ַכEְִדָ;ר ִמְ;ִלי ֹעֵבר

Dא ָהְלכ: ָבHא ָ<ְמע: ְבקֹוִלי ְוHדבר זה נשאל לחכמי� ולנביאי� ולא  :ְו
על עזב� ' ויאמר הפירשוהו עד שפירשו הקדוש ברו' הוא בעצמו דכתיב 
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היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה אמר רב יהודה ' את תורתי וגו
  .אמר רב שאי� מברכי� בתורה תחלה

' ז שהסביר שלא למדו בשביל להתחבר לה''ח אורח חיי� סימ� מ''עיי� בב
  .' דבקות ואהבת ה– בליב�' לבנות משכ� לה, בליב�

  
  :בית שני

   ב/ירושלמי מסכת יומא דף ד

ם ומגלי עריות ושופכין "מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי עכו
 אבל בשני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות ,דמים

   ,היתה בהן)  טובההנהגה(וכל ווסת טובה 
   , שנאת חנםאלו לאלואלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין 

  ..א וגילוי עריות ושפיכות דמים"שקולה כנגד עוקשה היא שנאת חנם שהיא 

  . החריב את בית המקדש שני–חוסר באהבת ישראל 
  

�יתבר' המצוות שבלב שכאשר ה� '  עד כמה חשוב לה:למדנו מכא
  . חורב�–העיקר חסר , חסרי� למרות שלומדי� תורה ומקימי� מצוות

  ?כיצד מקימים מצוות בלב. ה

  ?ול לומר לליבו תרגיש כ' וכ'כיצד מקימי� מצוות בלב וכי אד� יכ
כאשר אד� חושב מחשבות מסוימות ה� משפיעות , במחשבה: תשובה

  .ובמחשבות אלו הוא מקיי� מצוות שבלב, לאט לאט על הלב

  ? שבמחשבהמצוותכיצד מקימים . ו

, שיחשוב בה�חפB ' מחשבות שהבראשו כל פע� שאד� בוחר להעביר 
   .הוא מקיי� מצווה

, ברי�יכש� שאד� מקיי� מצוות בא' בעבודת הצרי' לדעת יסוד גדול 
  .כ' אד� מקיי� מצוות במחשבה, מצוות בפהו
  

   :ספר המצוותב� ''כתב הרמבוכ' 
 שנחשוב ונתבונ� במצותיווזה . היא שצונו באהבתו יתעלה 'מצווה ג

וזאת , ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה
אלהי' '  ספרי לפי שנאמר ואהבת את הולשו�, היא האהבה המחוייבת

איני יודע כיצד אוהב את המקו� תלמוד לומר והיו הדברי� האלה אשר 
אנכי מצו' היו� על לבב' שמתו' כ' אתה מכיר את מי שאמר והיה 

הנה בארנו ל' שבהתבוננות תעלה ביד' ההשגה ותגיע . העול�
  .ההנאה ותבא האהבה בהכרח
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  . שלב קוני� על ידי מחשבה והתבוננות שמצוות:�"למדנו מדברי הרמב

  
 שבמחשבה ה� הרבה יותר גדולות ממצוות שבפהאלו  שמצוות ! ודע

 שכ� ככל שהמעשה נעשה א� ,)תפילי� חסד(  ובאברי�)תורה ותפילה(
ועוד  שבמצוות אלו יש מעלה ,  אבר יותר גבוה באד� הוא יותר גדול

מה חשבת בה� גדולה מחמת שה� נסתרות דהינו א� אד� לא יודע 
ובה� מקיי� , יודע אות�' שרק ה, אלוקינו' הנסתרות לה ועליה� נאמר

  .והצנע לכת ע� אלוקי' 

  ?מדוע נקראו מצוות אלו מצוות שבלב. ז

לפי מה שלמדנו שמצוות שבלב קוני� על ידי מחשבה מדוע קראה לה� 
  ?התורה מצוות שבלב היה מתאי� לקרוא לה� מצוות שמחשבה

  
  :ת בדבר שני תשובו:תשובה

א� היו קוראי� למצוות אלו מצוות שבמחשבה היה אד� מסתפק   .א
באה התורה ואמרה אתה צרי' , במחשבה קלה ללא התבוננות עמוקה

 ובשביל זה )וישראל' אהבת ה(לדאוג שיהיה ל' לב א� אמונה ואהבה 
, להשיג, להתבונ�, � לחשוב"צרי' מחשבות חזקות וכלשו� הרמב

  .להנות
� מצוות שבמחשבה היתי מסתפק במחשבה א� היה קוראי� לה   .ב

וממילא כל עוד , פע� בחודש ודינו באה התורה ואמרה ל' צרי' לב
 .אד� מרגיש שחסר לו בלב צרי' להמשי' ולחשוב עוד ועוד

  
  ".וידעת היו� והשבות אל לבב'":נית� לראות את כל מה שלמדנו בפסוק

עד כדי וכמה מחשבות ,  מחשבות והתבוננות חזקות–ראשית וידעת 
 . והשבות אל לבב'

 :סיכום. ח

 . לב–דיבור ומחשבה ,  מעשה:שלושה סוגי מצוות יש  .א

 .גדולה מכולםמעלת המצוות שבלב   .ב

 .מצוות שבלב קונים על ידי מחשבה חזקה  .ג

  .רוצה מקיים מצווה' כאשר מעביר במוחו מחשבות שה  .ד
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שיג לה(. 'פסוקי קרבת ה.ב. תנה בני לבך לי.  א:בנושאים אלו האריכו בספרים
   ) 02-5635380 –להשיג .  (' הלכות אהבת ה–מישרים אהבוך .  ג)בחנויות יפה נוף

  

  
  :בפרקי� הבאי� נעסוק

   ? באמצע הלילהתינוק בוכהשהמצווה לחשוב שמחשבות ה מה�. א
  ?היכ� מחשבות אלו כתובות בתורה. ב
   ? והא� זה חובה לחשוב מחשבות אלו או רשות.ג
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  . באור הפסוק שמע ישראל  : : : :בבבב    פרקפרקפרקפרק
 

  :אמונההאנו אומרי� בכל יו� פעמי� ביו� לפחות את הפסוק של 
  ."אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה"

 �  ?מה פסוק זה מלמד אותנו הלכה למעשהננסה להתבונ
  ?אנו צריכי� ללמוד מפסוק זהאלו מחשבות ו
  

א על מצוות קריאת שמע ותכלית ''באור נפלא מהרשב. א
  .היהודי

  .ה''סימ� נ' א חלק ה"ת הרשב''שו
כבר אמרתי שאי� לנו  :לבאר ל' עני� פרשת קריאת שמע, עוד שאלת"

ובאמת יש לכל בעל דעה לדעת כי היא פרשה מיוחדת . עסק בנסתרות
שהיא באמת רומזת סודות ועיקרי� גדולי� , כוללת היחוד והאמונה, לנו

ואמנ� יש לנו . שה� יסודות כל הבני� אשר בית ישראל נכו� עליה�
ואני . שהתורה כולה רומזת ואומרת, שטי הדברי�רשות להתבונ� בפ

עניני� עלו בלבי מפשט העני� שנצטר' לכוי� , אומר ואגיד ל' ג� בזה
  1 ...אליה בשעת הקריאה והוא

  

 ואחר שנבא מתו' השמיעה אל החקירה באמת תביאנו החקירה
וכ� הוא משגיח  ,נמצא' ותכריחנו הכרח אמתי לקבל ולהאמי� כי הוא ית

כמו . והוא אומרו אלהינו שלטו� אלהות מנהיג ודיי�. עשנועל פרטי מ
אלהי� לא תקלל . תרג� אנקלוס רבה) א, שמות ז(נתתי' אלהי� לפרעה 

ולפי שהמתפלספי� משתבשי� וגוזרי� שהוא . תרגו� דיינא) כז, ש� כב(
והוא כדעת . אינו משגיח בפרטי� התחתוני� ואפילו במי� האנושי' ית

                                                 

 :א שדילגנו למעלה"הבאנו כאן חלק מדברי הרשב.  1

בתורה שכולנו חייבים לקרות את הפרשה לא לכוונת קריאה בלבד כקורים אחת מפרשיות ש  .א
 , אלוקינודעת שהוא אחד יתעלה ושהוא  רק לכוין דעתנו ל, ה בלבדלצאת ידי חובת הקריא

 . 'נו ותאותנו וכל מאודנו לשמו יתושאנו חייבים למסור נפש

השם יצילנו מן . לא בעקימת שפתים לבד, ושנהיה גומרים ומסכימים הסכמה מוחלטת בכך  .ב
 . בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני) יג, ישעיה כט(הכת שנאמר בהם 

כמו שגומר אדם בלבו ביראת מי ששולט , ושנקבל עלינו זה לא כמצערים ודואגים על כך  .ג
חשוק ,  רק כאוהב וחושק,ע מעשות מצותוושאי אפשר לו לצאת מתחת רשותו ולהמנ, עליו

נפשו ימצא לנפשו תענוג ומתכבד בכל מה , לו ישים אהבתו. להשיג רצון אדוניו אשר אהבו
 )אן דילגנו חלק מהתשובה והמשך דבריו למעלהכ( :שיגיענו ברדיפת מצותיו
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על . עבי� סתר לו ולא יראה וחוג שמי� יתהל') די, איוב כב(האומרי� 
ומצטר� לזה שהוא מנהיגנו ולא . כי הוא משגיח בנו, כ� אמר אלהינו

ושהוא הבדילנו לשמו  .'כוכב ולא מזל ולא שר משרי מעלה רק הוא ית
כי חלק ', בהנחל עליו� גוי� וכו) ט" ח, דברי� לב(כאומרו . ולקחנו לחלקו

וכבר ביאר כל מה שאמרנו באומרו . אי� עודאחד ו' ושהוא ית. עמו' ה
הוא האלהי� בשמי� ' וידעת היו� והשבות אל לבב' כי ה) לט, ש� ד(

. וידעת היו� כולל הלימוד והשמיעה. ממעל ועל הארB מתחת אי� עוד
הוא האלהי� כולל האמונה ' כי ה. והשבות אל לבב' על החקירה

דו� בשמי� ממעל ועל שהחקירה תביא לדעת שאי� עוד זולתו א. והקבלה
 )2 ' דבריו בהמש( :הארB מתחת אי� עוד

  
   :�דברי'  אותנו גי� אלוקינו מלמד'א מסביר שהמילי� ה" הרשב:לסיכו�

  . יתבר' משגיח על מעשי ידינו' ה. א
  . הוא בעצמו ולא שר או מלא' .ב
  .אנחנו הע� הנבחר שהבדילנו לשמו ולקחנו לחלקו. ג
  

, אי� הכוונה שרק באופ� כללי הוא משגיחמשגיח ' שאנחנו אומרי� שה
ממילא א� קורה לאד� , אלא משגיח באופ� פרטי על כל מקרה ומקרה

  .'עליו להכיר שזה מושגח מאת ה, שהתינוק בוכה בלילה
  

 זוכה להעביר במחשבתו את המחשבה זה לא מקרה אלא זה יהודיכאשר 
מצוות  א מצוות עשה דאוריתלקיי� הוא זוכה ) מקרהאותיות(' רק מה

  .האמונה הכתובה בקריאת שמע

  ? את שני הדברות הראשונותכיצד תוכל לקיים. ב

  
   : שתי הדיברות הראשונות– ספר שמות פרק כ

  :ַוְיַדֵ;ר ֱאHִהי� ֵאת 6ָל ַהְ/ָבִרי� ָהֵאJֶה ֵלאֹמר) א(
  :ִדי�Cֹנִכי ְיֹדָוד ֱאHֶהי1 ֲאֶ<ר הֹוֵצאִתי1 ֵמֶאֶרB ִמְצַרִי� ִמֵ;ית ֲעָב) ב(
 :Hא ִיְהֶיה ְל1 ֱאHִהי� ֲאֵחִרי� ַעל ָ@ָני) ג(

  
סימ� א (ל ''מבאר הבה –אלוקי' אשר הוצאתי' מארB מצרי� ' אנכי ה

 שהמציא כל ,להאמי� שיש אלוה אחד בעול�:  מצווה זו כוללת)ה הוא''ד
 ושהיה ושיהיה לעדי ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיוומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיוומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיוומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו ,הנמצאות

                                                 
2. 
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' ע דכתיב אנכי ה" וזהו מ,יאנו ממצרי� ונת� לנו התורה ושהוא הוצ,עד
ופירושו תדעו ותאמינו שיש לעול� אלוה ' אלהי' אשר הוצאתי' וגו

אז ראית� שאני שולט בכל ו (המשגיח שהרי הוצאתי' מארB מצרי�
  .)הבריאה

והוא עשה ועושה ויעשה לכל "� באני מאמי� הראשו� ''וכ� כתב הרמב
  ."המעשי�

  
    לשו� נבראלשו� נבראלשו� נבראלשו� נבראשאי� שאי� שאי� שאי�  פירושו שנאמי� ––––אלוהי� אחרי� על פני אלוהי� אחרי� על פני אלוהי� אחרי� על פני אלוהי� אחרי� על פני יהיה ל' יהיה ל' יהיה ל' יהיה ל' לא 

  .בבריאה כוח לעשות דבר בלתי רצונובבריאה כוח לעשות דבר בלתי רצונובבריאה כוח לעשות דבר בלתי רצונובבריאה כוח לעשות דבר בלתי רצונו
שאי� לאד� חלק בתורת משה רבינו עד : � סו� פרשת בא''וכדברי הרמב

שנאמי� בכל דברינו ומקרינו שכל� נסי� אי� בה� טבע ומנהגו של 
  .עול�

,  כ'מתנהג  למה הוא, שבוכהו מתרגז על הילד שלו''חנמצא שאד� 
עובר על לאוו מעשרת הדיברות שהרי הוא חושב שיש עוד כוח בעול� 

  .לא גזר' לעשות דברי� למרות שה
  

   פרק כה " אגרת הקודש "ספר התניא וכמו שכתב ב
והטע� . '� וכו" כל הכועס כאילו עובד עכו:אמרו רבותינו זכרונ� לברכה

ונה כי אילו היה מוב� ליודעי בינה לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמ
היתה זאת לו לא היה בכעס כלל וא� שכ� אד� שהוא ' מאמי� שמאת ה

בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו ומתחייב בדיני אד� ובדיני 
כ על הניזק כבר נגזר מ� השמי� והרבה "שמי� לרוע בחירתו אעפי

שלוחי� למקו� ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש שמכהו או מקללו 
אמר לו ' ש כי ה"המחייהו ומקיימו וכמ' ורוח פיו ית' בש בו כח המתל

קלל והיכ� אמר לשמעי אלא שמחשבה זו שנפלה לשמעי בלבו ומוחו 
ל שמעי בשעה כל צבא� החיה רוחו ש' ורוח פיו המחי' ירדה מאת ה

רגע אחד מרוחו של '  כי אילו נתסלק רוח פיו יתדשדיבר דברי� אלו לדו
  . מאומהשמעי לא יכול לדבר

   
אבל א� כל פע� שיקרה לו , לא נית� לקנות דברי� אלו בליבו ביו� אחד

משגיח על ' ה.  א:מקרה מסוי� יעביר במחשבתו את המחשבות הללו
  . 'הכול מאת ה. ג. א� אחד לא עושה דבר בלתי רצונו. ב. הכול

במש' הזמ� יקנה דברי� אלו בליבו ובזה קונה את מצוות האמונה 
�  .והביטחו

  



  

  
טז

   . מצות עשה אנכי-צדוק הכהן מלובלין' לרפר הזכרונות ס. ג

  . אלקי'' וזכר� הכתוב כמו שנאמר אנכי ה. ופרטי אמונה זו ה� שני�"
ה שמשמעותו ופירוש כוונתו הוא היה והוה "והוא ש� ההוי' כי ה  .א

מזהיר להאמי� על היותו ) 'סימ� ה(ויהיה כמו שאיתא באורח חיי� 
  .  היצור והוא אחרית� ומהוה הכליתבר' נצחיי והוא ראשו� לכל

ואלקי' והוא ש� אלקי� שביאורו מנהיג ובעל הכוחות כול� שבכל   .ב
כוחותיו מנהיג עולמו ולהאמי� שהוא יתבר' משגיח בכל פרטי היצור 

 . באחד מה� ממנו יתבר' הוא נתהוהכול� וכל המתהוה הנארע

רצה . וביאר זה הכתוב במה שאמר אחר כ' אשר הוצאתי' מארB מצרי�
לומר לראיה ולמופת שאנכי אלקי' מנהיג' ומשגיח' הוא אשר הוצאתי' 

שאז נראית השגחתו יתבר' ויתעלה במוחש לעי� כל כי לקח לו גוי ' וגו
ויהיה מלת אשר ביאורו בעבור כמו . ('מקרב גוי במסות באותות וכו

וביאר הכתוב שידיעת האד� ) אשר עשתה מפלצת) ג"י, ו" א ט"מלכי� (
  "ו במוחש הוא היציאה מארB מצרי�אמונה ז

  

  .קריאת שמע כנגד שני הדיברות הראשונות. ד
  

אליהו רבא הביא בש� הכלבו והוא  :ב" סקמשנה ברורה סימ� סא
  .ש מרומז עשרת הדברות" דבק,ק דברכות"בירושלמי סו� פ

  .'אחד דיבור לא יהיה ל'  ד,אלהי'' אלהינו מרומז אנכי ד' בד
נבי� טוב יותר את , הדיברות הראשונותלאחר שלמדנו את באור שני 

  .באור שמע ישראל
  

  אחד ' אלוקינו ה' שמע ישראל ה
  .)משגיחשנאמי� שהוא ( 'אלוקינו זה כנגד אנכי ה' ה  .א
  .)וכוח ללא רצונ שאי� לשו� נברא(  כנגד לא יהיה–אחד ' ה  .ב
  

  ?'באור האמונה באחדות ה. ה

  ?אלוקינו' אחד יותר ממה שלמדנו מה' מה נוס� בה
לחשוב אנו  יכולי� אבל עדי�, הוא משגיח למדנו ש–אלוקינו ' המ: ת

אבל בפועל כל פקיד , שהוא כמו מנהל בנק שאמנ� הוא מנהל הכול
  , עושה מה שהוא מבי� ואי� המנהל בודק כל רגע מה כל פקיד עושה



  

  
יז

ואי� מעשה , אצל כל אד�אחד שהוא נמצא בכל רגע ' לכ� אנו אומרי� ה
  ).'עיי� על כ' בחוברת פסוקי קרבת ה(. רצה בכ'' אחד שאד� יעשה לולא שה

  

        ?כיצד מקימים את קריאת שמע. . . . וווו
וודאי המעלה של , ש ויש לקיי�'' יש לקרוא ק:צרי' לדעת דבר נפלא

עקיבא כל יו� '  כמו שרואי� שר,קוראהש היא לאי� ערו' מ''קיי� קמה
  , ש"ש היה מצפה ומיחל מתי יזכה לקיי� את ק"שקרא ק

  דע–ואתה זוכר שהכול מאיתו יתבר' ' צערי� אות' וכדלכ� כל פע� שמ
 .ש''קיותר מאשר לקרוא ש וזה שווה הרבה "עכשיו קימת את ק

  

  :לסיכום באור הפסוק שמע ישראל. ז

  .שמע ישראל הוא כנגד שני הדיברות הראשונות  .א
  .משגיח על הכול'  להאמין שה-  'כנגד אנכי האלוקינו ' ה  .ב
 כוח לשום נבראאין  להאמין ש- כנגד לא יהיהאחד ' ה  .ג

 .ללא רצונו

אלו והוא מעביר במחשבתו דברים  שיש לאדם נסיון בדברים  .ד
אלו הוא זוכה לקיים את קריאת שמע שזה גדול לאין ערוך 

  .ש"מלקרוא ק
 



  

  
יח

 

  :דוגמא למעשה. ח

   :מעביר במחשבהנזכר במה שלמדת ואתה , התינוק בוכה באמצע הלילה
  ,)אבינו היקר משגיח על הכול( אלוקינו ' ה,)!יהודי יקרתפני� ללב+ (שמע ישראל 

  .)אי" דבר שנעשה לולא שהוא בעצמו רצה בכ+ עכשיו(אחד '  ה
 

את מצוות , יתבר+ בעצמו' זכית לקיי� את שני הדיברות הראשנות שניתנו מאת ה
מניחי� בתפילי" כל יו� על היד ועל המוח  , יו� בכל קריאת שמע שאנו קוראי� פעמי�

   3  שכל אלו אמצעי� שנזכה שיכנסו הדברי� ללבנו–תנו ובכל פתח מפתחי בי
 שכוונת כל המצוות שנאמי" )סו  פרשת בא(" ''זה תכלית כל המצוות כדברי הרמבו

  . ש''ו ע''באלוקינו וכ
  

, אבל א� קמת לתינוק באמצע הלילה ללא שו� מחשבה על בורא עול�
סדת את הפ', הפסדת לקיי� את שני הדיברות הראשונות שניתנו מאת ה

זה תשאל אות' הא� המזו, שתעבור ליד המזוזהכו, מצוות קריאת שמע
ומה תאמר לתפילי� , יב'תלית אותי לקישוט על הקיר או להפני� בל

   ?והיכ� הלב והמוח שלי,  אחד כנגד הלב ואחד כנגד המוחמחר
 הזדמנות לקיי� כמות יהוכל פע� שהתינוק בוכה באמצע הלילה ז! זכור

שזה , וזה הזדמנות נפלאה לקנות את האמונה ללב, עצומה של מצוות
  .'תכלית כל עבודת ה

                                                 

.  מצות עשה לקבוע מזוזה בפתח הבית :ם"מתוך דברי הרמב , חלק מצוות עשה-ספר המצות הקצר    3
והיה , שמע: ובמזוזה כתובות שתי פרשיות". וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך): "ט, דברים ו(שנאמר 
ויעור , יפגע ביחוד השם יתברך ויזכור אהבתו, כל זמן שיכנס ויצאו, וחייב אדם ליזהר במזוזה. אם שמע

לחיות את ( וידע שאין דבר עומד לעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, משנתו ושגיאותיו בהבלי הזמן
ונוהג בכל מקום ובכל . ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים, )משגיח על הכול' ההרגשה שה

  .תבזכרים ובנקבו, זמן

  

בשביל לעזור לך להיזכר בכך מניחים , אלא שתהיה בתוך לבך, מזוזה אין מטרתה שתהיה על המשקוף
ומה כל , ותזכור לשם מה באת לעולם,  שתראה אותה תחשוב מה כתוב בה-אותה בכל פתח בבית 

  . ֱאמּונָה ָּכל ִמְצֹוֶתי+:פו  פסוקספר תהילים פרק קיט : אמונה כמו שאמר דוד המלך-תכלית המצוות  

  



  

  
יט

  

  .'מצוות אהבת ה   : : : :גגגג    פרקפרקפרקפרק

  ?מדוע לא מספיק להאמין: פתיחה. א
  

יש עליו מצווה נוספת ' אמי� שהכול מאת האד� זכה להלאחר שה
שכ� לאחר שיודע האד� שהכול בהשגחת ', אהבת ה :וחשובה מאוד

על ההנהגה שבורא עול� בורא עול� הוא עלול להתקומ� ולהתמרד 
  . לא מגיע לי אני אד� טוב?עשה לי את זה' למה ה, בחר להנהיגה בו

   :לש� כ' באה מצווה חשובה מאוד והיא

  .תכלית כל המצוות-'מצוות אהבת ה. ב

אנו , 4יש לנו מצווה עשה שכתובה שלוש עשרה פעמי� בתורה הקדושה
, ) ישראלבפסוק שמע(ש מיד אחרי מצוות האמונה "קוראי� אותה בק

והיא ג� , שהיא תחילת קיו� המצוות' וגדולה היא מצוות אהבת ה
  , תכלית קיו� כל המצוות

    ):' שער אהבת ה"שער העשירי בפתיחה ל(ספר חובות הלבבות וכדברי 
כי כל מה שקד� לנו זכרו בספר הזה , שתבי� ותדע, אחי, ראוי ל'"

 אל ומדרגותמעלות  ה� "מחובות הלבבות והמידות ונדבת הנפשות 
  . אשר התכווננו לבארו בשער הזה, )'אהבת ה( העני� העליו� הזה
כי כל חובה וכל מידה טובה מושכלת או כתובה או , וג� ראוי ל' לדעת

והוא תכלית� שעולי� בה� אל העני� הזה , מקובלת ה� תכונות ומעלות
�ומפני זה סמכו , אי� מדרגה למעלה ממנו ולא אחריו, וסופ
שמע ): דברי� ו ד(באמרו ,  תורה לייחוד"במשנה ,  השלו�עליו, הנביא

וזירז עליו והשיב אותו . אלהי'' ואהבת את ה, אחד' אלהינו ה' ישראל ה
אלהי' ' לאהבה את ה): דברי� ל כ(כמו שנאמר ,  תורה הרבה"במשנה 

 האהבה הנאמנה והלב השל� "וטע� הדביקה , לשמוע בקולו ולדבקה בו
  5".בה

                                                 

 :ואלו הם,  כמנין הפעמים שמצווה זו מופיעה בתורה,13 אהבה בגימטריא :ורמז נפלא בדבר 4
' ל', ו' ל', ט ט"י', ג ד"י, ב"א כ"י, ג"א י"י', א א"י, ב"י' י',ט' ז', ה' ו',י'  ה:דברים', ו' שמות כ(
י אהבה ''וכן ע, יתברך' י אהבה האדם מתאחד עם ה'' שע- וכן אהבה בגימטריא אחד ).'כ' ל, ז"ט

וכן שיש שני אנשים אוהבים זה פעמים אהבה שזה , ועם כלל ישראל, האדם מתאחד עם אשתו
   .ולכן זכו והם באהבה שכינה בינהם, כמניין שם הויה, 26= בגימטריא 

 
ושרש כל המצות עד שיאהב את השם בכל נפשו וידבק ")יח' דברים ה(אבן עזרא וכן כתב ה  5

  ."בו



  

  
כ

  

  .למעשהכה  הל–' אהבת ה. ג

והנה מצווה זו אפשר לקיי� אותה על ידי מחשבות מסוימות במש' כל 
, ב ועוד"בשמחה ובטוב לבב ח, מישרי� אהבו'עיי� על כ' בספרי� , היו�

ועיי� בסו� ספר שמירת , ואי� חובה מסוימת לחשוב על כ' בזמ� מסוי�
  .6הלשו� לחפB חיי� מה שחידש בזה
 יש חובה לחשוב : פרוש"יי� מצווה זואבל יש זמני� שיש חיוב גמור לק

וק בוכה אחד מהזמני� הללו זה כאשר התינ', מחשבות של אהבת ה
  .כמו שנלמד באות הבאה, באמצע הלילה

  

  ?'מתי יש חובה לעורר עצמו לאהבת ה. ד

  .ה משנה משנה מסכת ברכות פרק ט
) דברי� ו(ֶ<Oֱֶאַמר , ָבהַחGָב Cָד� ְלָבֵרN ַעל ָהָרָעה 6ְֵ<� ֶ<ה:א ְמָבֵרN ַעל ַהMֹו

ִ;ְ<ֵני , ְ;ָכל ְלָבְב1. ְוCַהְבFָ ֵאת ְיָי ֱאHֶהי1 ְ;ָכל ְלָבְב1 :ְבָכל ַנְפְ<1 :ְבָכל ְמֹאֶד1
:ְבָכל . ֲאִפJ: ה:א נֹוֵטל ֶאת ַנְפְ<1, :ְבָכל ַנְפְ<1. ְ;ֵיֶצר טֹוב :ְבֵיֶצר ָרע, ְיָצֶרי1
ְ;ָכל ִמָ/ה :ִמָ/ה ֶ<ה:א מֹוֵדד ָלN , ָ/ָבר Pֵחר ְ;ָכל ְמֹאֶד1. ל ָממֹוְנ1ְ;ָכ, ְמֹאֶד1

  .ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִ;ְמֹאד ְמֹאד
  

                                                                                                                                                                            

י תכלית כל התורה לפי שהיא "והיתה האהבה אל הש") מאמר שלישי פרק לז(ספר העקרים וכן ב
  ."י אליו על הדרך שכתבנו"תמשיך אהבת הש

  :  כתב בשמירת הלשון חתימת הספר פרק ג.6

כ לא ''ג שדעתו להניחן אח''ואע, ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו''כשם שקורא ק.א
' ה שאומר ואהבת חייב להכניס אהבת ה''ה,  עכשיו כשאומר וקשרתםמועיל אלא יש להניחן

 : כגון,'אדם צריך לאמן את עצמו לאהבת ה( ,בלבבו באותו זמן ואם לא הוי כמעיד עדות שקר בעצמו
ח כתב על ידי התבוננות בהכרת הטוב מכוח חסדיו ''והח, לשמוח ולהכיר טובה שהוא נמצא במכרה יהלומים

ואז ממילא שיאמר ' אולי אפשר לפני קריאת  שמע ישראל לעורר את אהבת ה, ונתיוושמאריך אפו על עו
  .)ואהבת עדיין ישאר הרושם

 יראה להתבונן בכל ,או שקשה לו לכוין אז', לאהבת הש '' שמי שלא כיון בק:כתב עוד שם עוד .ב
בים לקיים סתבר לומר שחימוכן , כ''ש שמניח אח''זה פעם אחת ביום כמי שלא הניח תפילין בק

פעם אחת ביום לא גרע ממצווה תמידית וכי בגלל שהיא מצוות תדירית שהא ' מצוות אהבת ה
  . נקרעת מצווה שיש לה זמן שמקימים אותה פעם ביום

עוד חידש שראוי לעשות זאת לפני אכילתו כמו שאר מצוות המוטלות על האדם שאינו אוכל .ג
 .לפני קיומן



  

  
כא

ל היה קשה למה כתוב בכל מאד' ולא כתוב בכל " לחז:באור הדרשה
 עוד קשה אחרי שציוה בכל נפש' שאפילו נוטל את נפש' לש� ?נכסי'

  ?ה יותר קלמה ציוה בכל מאוד' שז
נוהג ' כל מידה ומידה שה,  לשו� מדידה– בכל מאד' :ל"מכא� דרשו חז

ז המילה מאד' נדרשת לשני "ולפ( .אית' יש חיוב להודות לו מאוד מאוד
    ).לשו� מאוד. ב. לשו� מדידה.  א:פני�

  
   :מקשה על די� זה) ב/ברכות ד� ס(' והגמ

לימא כש� שמבר' מאי חייב לבר' על הרעה כש� שמבר' על הטובה אי
על הטובה הטוב והמטיב כ' מבר' על הרעה הטוב והמטיב והתנ� על 
 �בשורות טובות אומר הטוב והמטיב על בשורות רעות אומר ברו' דיי

  ?האמת
   ,אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה

אזמרה ' אמר רב אחא משו� רבי לוי מאי קרא חסד ומשפט אשירה ל' ה
שפט אשירה רבי שמואל בר נחמני אמר מהכא א� חסד אשירה וא� מ

אהלל דבר זו מדה טובה באלהי� ' אהלל דבר באלהי� אהלל דבר בה' בה
אהלל דבר זו מדת פורענות רבי תנחו� אמר מהכא כוס ישועות אשא 

' אקרא ורבנ� אמרי מהכא ה' אקרא צרה ויגו� אמצא ובש� ה' ובש� ה
א אמר רב משו� רבי מאיר  אמר רב הונ.מבור'' לקח יהי ש� ה' נת� וה

וכ� תנא משמיה דרבי עקיבא לעול� יהא אד� רגיל לומר כל דעביד 
  .7רחמנא לטב עביד

  
אד� לבר' על הרעה בדעת שלמה אד� לבר' על הרעה בדעת שלמה אד� לבר' על הרעה בדעת שלמה אד� לבר' על הרעה בדעת שלמה   חייב ,)רכב סעי� ג(ע ''ונפסק בשו

   . חפצה כדר' שמבר' בשמחה על הטובה חפצה כדר' שמבר' בשמחה על הטובה חפצה כדר' שמבר' בשמחה על הטובה חפצה כדר' שמבר' בשמחה על הטובהובנפשובנפשובנפשובנפש
  

בל א, אי� לה זמני חיוב באופ� רגיל' למדנו למרות שמצוות אהבת ה
כאשר קרה לאד� טובה חובה עליו לעורר בעצמו רגשי הכרת הטוב 

' וכ� שקורה לו רעה חובה עליו לעורר את המחשבות שה', ואהבת ה
  .אוהב אותו ועושה הכול לטובתו

                                                 

וק בתורה שצריך לקבל בשמחה לשם מה הביאו על כל  לאחר שלמדו מהפס:יש להקשות 7
  ?פסוקים מהנביא

אבל לא כתוב שיש חיוב להודות , על הרעה' מהתורה למדנו שיש חיוב להודות לה. תירוץ א
וזה לומדים מהפסוקים שהביאו שרואים שדוד משווה את , באותו דרגת שמחה כמו על הטובה

  .גה גבוהה מאודוזה דר, ההודאה שלו על הרעה כמו על הטובה

בפסוקים שהביאו , מהתורה למדנו שיש חיוב להודות וזה יכולים לקיים גם במחשבה. תירוץ ב
  .בפה' רואים שיש חיוב לברך את ה



  

  
כב

  .8שיעור השמחה עיין הערה . ה

  ?כיצד עושים זאת למעשה. ו

וזכה ,  כגו� שהתינוק בוכה בלילה, דבר מצערלאד� הכל פע� שקור
יותר ממה עוד אוהב אותו מאוד ' היידע כי יוסי� ו', � שזה מאת האמילה
וכמו שאמר  .זה לטובתוזה לטובתוזה לטובתוזה לטובתו "עשה לו כ' '  וא� ה,אוהב את עצמוהוא ש

 ְיַיRֵר ִאי< ֶאת 6ִי 6ֲַאֶ<ר ְוָיַדְעFָ ִע� ְלָבֶב1 )דברי� פרק ח פסוק ה(הפסוק 
SֶָרRְֶהי1 ְמַיHפירוש:  ְ;נֹו ְיהָוה ֱא : �מייסר אותנו מחמת ' שהדע ותאמי

ותו כמשל הילד שאימו לוקחת א, ו''אהבתו אלינו ולא מחמת שנאה ח
והילד בטוח שהרופא שונא אותו ואמא , ש�חור בלרופא שניי� שסות� 

רק מחפש ' כ' אד� צרי' לדעת שה, מחמת חוסר שכלו,שלו כועסת עליו
הפער בי� ילד קט� (, ומה שהוא לא מבי� זה מחמת חוסר שכלו, טובתו

ומה , יתבר'' לאד� מבוגר הוא כאי� וכאפס לעומת הפער ביננו לבי� ה
  ).פלא שאיננו מביני� את דרכיו

                                                 
  ?הא� יש חיוב להיות באותו שיעור שמחה כאשר נולד ילד כמו בשעה שהוא חולה.  8

  :� לבר' על מדת פורענות בלבב של"לקבולינהו בשמחה :י"מדברי רש
'  חייב אד� לבר' על הרעה כש� שמבר' על הטובה כו:� פירוש המשניות"רמבוכ� מדברי ה

רוצה לומר לקבל אותו בשמחה ולב טוב ולכבוש ,  מה שאמר כש� שהוא מבר' על הטובה"
וכמו , וייטיב נפשו כשיבר' דיי� האמת כמו שיעשה בשעה שיבר' הטוב והמטיב, כעסו

וזה דבר שכלי אצל , יה� כל מה דעביד מ� שמיא לטבשהיו אומרי� החכמי� ברוב דבר
לפי שיש דברי� רבי� נראי� בתחילת� טובי� , לא הורה הכתוב עליו' בעלי השכל ואפי

ועל כ� אי� ראוי למשכיל להשתומ� כשתבא עליו צרה גדולה , ויהיה אחרית� רעה רבה
  .מפני שאינו יודע סופה

  
כ' ג� ברעה צרי' ,  שבטוב הוא שמחמדבריה� משמע שכוונת המשנה רק ללמד שכש�

  .אבל אי� צרי' אותו דרגת שמחה, לשמוח
דקדק ואמר בדעת שלמה ובנפש חפצה ) הטור( ורבינו: ח סימ� רכב" על אוח"בוכ� כתב ה

והוא לפי שאי אפשר לאד� שיהא שמח ברעה וצרי' ' כדר' שמבר' בשמחה על הטובה וכו
בשמחה שאז מבר' בדעת שלמה ובנפש לפרש דהכי קאמר כש� שהוא מבר' על הטובה 

  .חפצה כ' יבר' על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה
  

 כשמבר' " חייב אד� לבר' על הרעה :כתב )פרק ט משנה ה(ב על מסכת ברכות "רעאמנ� ב
חייב לבר' בשמחה ובלב טוב כש� שמבר' בשמחה הטוב והמטיב , דיי� האמת על הרעה

  .7וכ� הבאנו לעיל בהערה , מחהמשמע שצרי' אותו שיעור ש, על הטובה
  



  

  
כג

  

  

  :וםלסיכ

 להעביר במחשבתו התורה מצווה מ,רצויקורה  דבר לא כאשר 
  :שתי מחשבות ) גם בפיוראוי ולפחות(

  .' הכול מאת ה– אחד'  האלוקינו'  השמע ישראל

  .אוהב אותי ועושה רק מה שטוב לי'  ה–' ואהבת את ה

   
  
  

  .ברכה על הרעה. ז

  :  בכל פע� בפיו לומר ד� ראוי לאו
 הל הבית על כל הבריאה וכל מה שקורוא בעאני מאמי� שיש לי אבא שה
, להייטיבחושב רק אוהב אותי מאוד והוא , בעול� זה רק ממנו יתבר'

  :  אוהב ל' אבא אנימודה שזה טוב ודאי כ'וא� קרה לי 
' ומצוות אהבת ה, לקיי� מצוות אמונה: על שזכית אותי עכשיו. א

  .ז''שמצוות אלו ה� תכלית כל האד� בעוה
  .עימדי דבר שנראה לעיני כמצער שהוא באמת דבר טוב על שעשית . ב
  



  

  
כד

  ?עקיבא חיכה כל חייו' מה רל  : : : :דדדד    פרקפרקפרקפרק

  . עקיבא' ברמעשה. א

  ב /תלמוד בבלי מסכת ברכות ד� סא
בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמ� קריאת שמע היה והיו 
סורקי� את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות 

 אמר לה� כל ימי הייתי מצטער ? רבינו עד כא�שמי� אמרו לו תלמידיו
על פסוק זה בכל נפש' אפילו נוטל את נשמת' אמרתי מתי יבא לידי 

 היה מארי' באחד עד שיצתה ,ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו
נשמתו באחד יצתה בת קול ואמרה אשרי' רבי עקיבא שיצאה נשמת' 

הוא זו תורה וזו שכרה באחד אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו' 
אמר לה� חלק� בחיי� יצתה בת קול ואמרה ' ממתי� וגו' ממתי� יד' ה

  :אשרי' רבי עקיבא שאתה מזומ� לחיי העול� הבא

  .מתי אזכה לקיים. ב

  "מנויכל ימי היתי מצטער מתי יבוא מקרא זה לידי ואקי" :עקיבא אמר' ר
 קיבל "בכל נפש'"הגיע ל וזכה שכאשר ש''ק כל יו� אוקרעקיבא זכה ל' ר

עקיבא ' אבל עדי� הרגיש ר, על עצמו למסור את נפשו לבורא עול�
 חיכה וציפה מתי כבר לא ולכ� כל ימיו,  לקיי�–שחסר לו מעלה עצומה 

  .�9 את זהיאלא ג� יקי, "בכל נפש'"רק יקרא את 
 –  אני קורא בכל מאוד'בקריאת שמע: כל יהודי צרי' להרגיש ג� כ'

זכה מתי א, דואהוא מודד ל' הוי מודה לו במאוד מבכל מידה ומידה ש
  . 10 ובשמחהאת זה בפועללקיי� 

 על  על  על  על לחיותלחיותלחיותלחיותמאשר ' וכבר אמרו שהרבה פעמי� יותר קל למות על קידוש ה
 ''''לזכור בחיי היו� יו� שהכול מאת הלזכור בחיי היו� יו� שהכול מאת הלזכור בחיי היו� יו� שהכול מאת הלזכור בחיי היו� יו� שהכול מאת הינו יתכ� והמעלה ידה, '''' ה ה ה הקידושקידושקידושקידוש
  .שזה חד פעמי' למות על קידוש ה מ יותרגדולה

  .עקיבא' העצה של ר. ג

  ? רבינו עד כא�:שאלו אותו תלמידיו

                                                 

שטר שבאים לתבוע את פרעונו (שמעתי לדרוש את המילה ואקימנו גם מלשון קיום שטרות  9
ע אמר כל יום אני חותם על שטר שאני מסכים "שר, )צריך להוכיח בעדים שהשטר לא מזויף

 .מתי גם אזכה לתת תוקף וקיום לכל השטרות שהתחיבתי בהם, לםלמסור נפשי בשביל בורא עו
ואני אזכה למסור ,  שלפי זה אדם גדול צריך לחכות מתי אזכה והתינוק יקום בלילה:שאלו אותי 10

 .ולכאורה הדברים נכונים, את שנתי בשמחה בשביל בורא עולם



  

  
כה

�וכי לא ידעו את הדי� של בכל , מה שאלו אותו התלמידי� :צרי' להבי
  ?מה הוא ענה לה�ג�  ו?נפש'

שאלו אותו התלמידי� , לא שאלו אותו על עצ� קיו� הדי�התלמידי� 
רבינו כיצד מגיעי� לדרגה כזו שג� בשעה כזו שסוקרי� את בשר' אתה 

  !?באהבהבשמחה וקריאת שמע ולקבל מלכות שמי� מסוגל לקרוא את 
  

הרבה , זה לא מגיע ברגע אחד,  כל ימי היתי מצטער:עקיבא' אמר לה� ר
בכל יו� חכיתי מתי אזכה לקיי� , הכנות עשיתי בשביל להגיע לרגע זה

  .וממילא עכשיו לא קשה לי כלל, את זה כראוי
  

 על ?וד בנסיונות שכיצד קוני� את הכוח לעמ:ולמדנו מכא� יסוד גדול
  .שאד� מתכנ� מה יעשה כאשר יגיע לידי נסיו�, ידי ההכנה מקוד�

  .סיכו�. ג:פרק ו  והארכנו בזה 
את  לחשוב מחשבות שמביאות –א מצווה תמידית הי' מצוות יראת ה

  .'ליראת ההאד� 
 .'בזמ� שיש לאד� נסיו� חובה לחשוב מחשבות שמביאות ליראת ה  .א

 לחשוב מחשבות שמביאות את –ת ימצוות האמונה היא מצווה תמיד  .ב
 .שולט בכול והכול מרצונו' האד� לידי ההרגשה בלב שה

מביאות לידי אמונה בזמ� שיש לאד� נסיו� חובה לחשוב מחשבות ש  .ג
 .וג� זה חלק ממה שאמרו חייב לבר' על הרעה, יתבר'' ואהבת ה



  

  
כו

  .הכנה למצווהדיני 

  ?עקיבא למות' למה רצה ר. ד

  ?' ללמד עוד תלמידי�למה לא רצה להמשיעקיבא למות ' מדוע רצה ר
הבורא ובעיקר את מידת האד� בא לעול� להכיר את מידותיו של : ת

הכול טוב כאשר  לדעת את מידת רחמיו היא לא מעלה העיקר, רחמיו
ואתה , ת ל' מידת הדי� ואכזריותיאלא כאשר הוא נוהג במידה שנרא, ל'

ד� בכ' מגיע הא, מיד הוא רק טובאחד ת' מאמי� שהנת' וולא זז מאמ
ורק כ' עושה נחת ליוצרו באופ� המושל� ,  הנדרשת ממנוהפסגהיא לש

  .ביותר
  

  .הלכה למעשה. ה

  :ק ג"סמשנה ברורה סימ� סא 
היא באופ� זה שיכוי� .  ונראה דאימה ויראה זו"אימה ויראה ש ב"יקרא ק

ש להיות נהרג על קידוש "בשעה שהוא קורא את שמע לקבל עליו עול מ
ש' אפילו נוטל את נפש' ועל זה אמר הכתוב הש� המיוחד דזהו בכל נפ

ת כי עלי' הורגנו כל היו� כי אז בכונה זו יקראנה באימה ויראה ורת
  .וזיע
  

  :יא סעי�  כלל כא" חלק ראשו� "ספר חיי אד� 
 �שאנחנו , שהוא אלהינו' ה, ל קבלו עליכ�"ר, "שמע ישראל"יכוי

רוחות ' בשמי� ובארB וד, אחד בכל העולמות' הוא ה, מאמיני� בו
כ שהוא מוסר עצמו להריגה "וטוב שיכוי� ג. .. ולכ� יארי' באחד. העול�

, וידמה בדעתו כאלו הוא נשר� עכשיו על קדושת שמו, בשביל אמונה זו
. ויחשב לו כאלו עשה בפועל ממש, "' הורגנו כל היו�כי עלי"לקיי� 

ק בכמה מקומות משמע שחיוב של "שא� שמלשו� זוה, וזאת למודעי
ומיחד , ל בפרשת משפטי�"דז, מסירת נפש בפסוק זה דוקא בתיבת אחד

כגונא דשחיטת בהמה , ה בכל יומא למיהוי מיתתיה באחד"להקב
�, ל"ג� בפרשת צו ז. ל"עכ',  כודאינו� אחד, בתריסר בדיקות דסכי� ובסכי

בכל יו� ויו� צרי' בר נש לאזדהרא בתיובתא ולממסר רוחיה לגביה 
והאי איהו רחימוי , ל בקצור"ובהקדמת תקוני� ז. ל"עכ', דיפוק באחד כו

מכל זה . ל"עכ', ברחימו דמאריה כו" אחד"דמאריה מא� דמסר נפשיה ב
תי אפשר שיארי' א' בל. משמע שמסירת נפש יהיה בתיבת אחד דוקא

כל כ' עד שיכוי� פירוש המלה של אחד ולצייר " אחד"ד' באות ח
א' בודאי שכוונת הזוהר , במחשבתו איזה מיתה של מסירת נפש

ואחר . ל"ל אחר שיכוי� פירוש המלה דאחד וכנ"ר, למימסר נפשו באחד



  

  
כז

סירות אז יקבל על עצמו מ, ל"שישלי� תיבת אחד ויגמור מחשבתו הנ
   .11 נפש
  
  

 :יכוםס. ו

מצווה לכוין בשעה שקורא אחד או מייד לאחר מכן שמסכים למסור  .א
 .לא הספיק יכוין כך במילים בכל נפשך, נפשו על קידוש השם

ראוי לכוין במילים בכל מאודך לקבל על עצמו שכל מה שיבוא עליו   .ב
 . יקבל באהבה ובשמחה)כגון שהתינוק יבכה בלילה(

אלא גם לזכות , מו דברים אלודרגה גבוהה מזו היא לא רק לקבל על עצ  .ג
 .ולכן צדיקים מחכים מתי יזכו לקיים מצוות אלו, לקימם בפועל

עקיבא לימד את תלמידיו שבשביל לזכות לקיים מצוות אלו בשמחה ' ר  .ד
 .לעשות הכנות לכך מראשיש 

' דרגה זו של לקבל בשמחה ובאהבה את רצון הבורא כל כך גדולה שר  .ה
 לימוד התורה לתלמידיו העיקר לזכות סבר שעדיף לו למות ולהפסיד את

  .לדרגה נפלאה זו

                                                 

על פרשת שמע שדעתו שאת הכוונה למסירות הנפש יש לכוין א "באור הרשב : פרק ח  ועיין ב 11
ולכן נראה שמי שלא מספיק לכוין באחד יוכל לכוין לפחות במילים בכל , במילים בכל נפשך

  .נפשך



  

  
כח

  ?דבר רעבלמה לשמוח    : : : :הההה    פרקפרקפרקפרק

  .חידוש נפלא שחידש רבינו בעל הטורים. א

במשנה שנינו :ורטב ומקורו )ב סעי� ג"רכ( ע''חידוש נפלא כתב בשו
חייב אד� לבר' על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה כדר' שמבר' "

צרי' לבר' על הרעה כמו  שבעול� כי הסיבהמקובל  "בשמחה על הטובה
  , ב''ש במ''זה נכו� ע, עושה רק טוב'  כי ההיא ,על הטובה

 :ע והוא''בשורבינו הטור חידש פרוש חדש בטע� השמחה והובא אבל 
 כמו שראינו  רעה הוא זוכה לקיי� הרבה מצוות רעה הוא זוכה לקיי� הרבה מצוות רעה הוא זוכה לקיי� הרבה מצוות רעה הוא זוכה לקיי� הרבה מצוותאד�אד�אד�אד�וכשקורה לוכשקורה לוכשקורה לוכשקורה לשהיות 
 יתבר''  שזיכה אותו ה לא ביסורי� אלא בזהממילא האד� שמח, לעיל

כי הרעה לעובדי הש� היא שמחת� וטובת� "וזה לשונו בהרבה מצוות 
כיו� שמקבל מאהבה מה שגזר עליו הש� נמצא שבקבלת רעה זו הוא 

  ." שמחה לו) המצוות"' עבודת ה( עובד את הש� שהיא
  ).284ה עמוד "כ במכתב מאליהו ח"וכ(
  

� רק אותדיברות שה את שני לקיי�לקיי�לקיי�לקיי�כיצד יהודי לא ישמח שהוא זוכה 
  .ואת מצוות שמע ישראל ומצוות ואהבת, בעצמו' שמענו מפי ה

  
   )א/מכות כד(' שמה שאומרת הגמ� בדרוש השישי משמע ''ומדברי הר

  "שנאמר וצדיק באמונתו יחיהבא חבקוק והעמיד� על אחת "
זו ו ,מכל המצוותגדול  יותרה הוא הכוונה שהשכר על מצוות האמונ

מצוות  "ה מכל המצוות שבתורה מצווה שהכי כדאי לאד� להתחזק בה
 בעוד לילה זה שתינוק בוכה המעירוכה להאמי� וזהנמצא ש.האמונה 
  .וכיצד לא ישמח, לטובה זכה למצווה הגדולה ביותרו' מאת ה

  ?ביהדות לא רק בפורים" נהפוכו" יש היכן. ב

מצוות הו שנפני� לעצממ שיהודי ב� מעלה: מבואר במסילת ישרי�
והמצווה הגדולה , שיש לאד�ולות ביותר הגדשבמחשבה ה� המצוות 
רע כאשר  והיות ו,אוהב אותי'  וה,' אוהב את הביותר היא לחשוב שאני

א�  נמצא ש, הפו' נראהזהשלעניי�  ,לחשוב זאתלו   יותר קשה,לאד�
 ,אוהב אותי ועושה איתי רק טוב'  שהה במחשברנוהעבהקושי למרות 
יש ונהפוכו כל נמצא ש,  מאודמחשאני ולכ� , גדולה היו�מצווה קיימתי  
  .שרע ל' זה הכי טוב ל'שרע ל' זה הכי טוב ל'שרע ל' זה הכי טוב ל'שרע ל' זה הכי טוב ל'ככככהשנה 



  

  
כט

    . פרק יט-מסילת ישרים . ג

6ִי ֲהֵרי ֵאי� , ַאN ַ;ֲעֵלי ַהֵ/ָעה ָהֲאִמFִית ֵאיָנ� ְצִריִכי� ֲאִפJ: ַלMַַע� ַהTֶה,
,  ִיְתָ;ֵרNֶאJָא 6ָל FְִפJָָת� ְלַהְגִ/יל 6ְבֹוד ַה�Uֵ, ָלֶה� ְלַכֵ:� ַעְצָמ� 6ְָלל

ְוָכל ַמה GִUְֶתַ?ְ;ר: ִע6:ִבי� ֶנְגָ/� ַעד ֶ<Gְִצָטְרכ: ֵה� , ְוַלֲעֹשֹות ַנַחת ר:ַח ְלָפָניו
ְמח: ְלַהְראֹות Fֶֹק� ֱאמ:ָנָת�, יֹוֵתר 6ַֹח ְלַהֲעִביָר� ר , ִהOֵה ֶיֱאַמB ִלָ;� ְוִיֹשְ 6ְֹשַ

,  ִיְבַחר לֹו ָתִמיד ַ;Eְִלָחָמה ַהֲחָזָקה יֹוֵתרֲאֶ<ר, ָצָבא ָהָר<:� ִ;ְגב:ָרה
Dְק@ֹו ְ;ִנְצחֹוָנFָ ר . ְלַהְראֹות ְרָ?ל ֶזה ָהִעְנָי� ְ;ָכל אֹוֵהב ָ;ֹשָ Vָוָד� ":ְכָבר מ 

� לֹו ַמה GUֶ:ַכל ְלַהְראֹות ;ֹו ֶאל ֲאֶ<ר ה:א אֹוֵהבEֵ/ְַזGִ>ֶ6ְ ַמח ַעד ֵהיָכ� , ֶ<Gִֹשְ
  :יַע ֹעֶצ� Pֲהָבתֹוַמִ?
  

  :סיכום. ד

 :השולח� ערו' מסביר שכיצד אד� ישמח שמגיעי� עליו יסורי�  .כח
  .שיתבונ� שזכה לקיי� מצוות גדולות מאוד וזה השמחה האמיתית

הנביא חבקוק גילה לנו שהשכר על מצוות האמונה הוא הגדול   .כט
 .ובמצווה זו כדאי מאוד להתחזק תמיד, ביותר מכל המצוות

היות , )ונהפוכו(שמח שרע לו יותר מאשר שטוב לו '  היהודי עובד  .ל
  .ולעשות נחת רוח ליוצרו', ואז יכול יותר לעבוד את ה

  



  

  
ל

  '?מתי יש חובה לקיים מצוות אמונה ואהבת ה  : : : :וווו    פרקפרקפרקפרק

  . רשות וחובה–מחשבות של יראת השם . א

להיות יראת הש� יתבר' על פנינו .מצות יראת הש�. תלב: כתב החינו' 
ונוהגת מצוה זו בכל מקו� ובכל זמ� ובכל מי� ... תמיד לבלתי נחטא 

שלא יפסק חיוב� , וזאת אחת מ� המצות התמידיות על האד�, האד�
ב יומי שבא דבר עברה לידו חי, אפילו רגע אחד, מעל האד� לעול�

שהש� ברו' הוא משגיח בכל , להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרק
והעובר על זה ולא . עשהוישיב לה� נק� כפי רע המ, מעשה בני אד�

שזו היא שעת קיו� עשה זה ,  באות� שעות בטל עשה זהלכ'שת לבו 
�ואול� כל ימי האד� וכל עתותיו בכלל המצוה לעמד זריז ונזכר . בכוו
  .עליה

  
בזמ� בזמ� בזמ� בזמ� אי� זמ� חיוב אבל ' מצוות יראת ה של החינו' שלמרותמדנו מדבריל

�   .' חובה לעורר רוחו על יראת השיש נסיו�שיש נסיו�שיש נסיו�שיש נסיו

  . רשות וחובה- של אמונה מחשבות. ב

  ,יש שני מצבי� רשות חובה' כש� שלמדנו לגבי מצוות יראת ה
) אנכי ולא יהיה ושמע ישראל(כ' יש לומר שלמרות שמצוות אמונה 

שיש נסיו� חובה על שיש נסיו� חובה על שיש נסיו� חובה על שיש נסיו� חובה על אבל בזמ� , אי� לה� זמ� קבוע ' ומצוות אהבת ה
 וא� לא חשיב מבטל,  אז רוחו ולתת אל ליבו דברי� אלוהאד� לעוררהאד� לעוררהאד� לעוררהאד� לעורר

  .עשה
  :יש כא� קריאה מבורא עול�, י� התכנוני�כאשר משתנ

אבל עכשיו אני מבקש , רוב היו� יש ל' רשות הא� להיזכר בי: בני יקירי
נגלה אלי' ' אילו היה ה. ושאני אוהב אות', ממ' תזכור שאני קיי�

  ?בחלו� ואומר בני היקר הריני מנסה אות' אי' היינו מגיבי�

  .סיכום. ג

 לחשוב מחשבות שמביאות –א מצווה תמידית הי' מצוות יראת ה  .ד
  .'ליראת האת האד� 

 .'בזמ� שיש לאד� נסיו� חובה לחשוב מחשבות שמביאות ליראת ה  .ה

 לחשוב מחשבות שמביאות את –ת ימצוות האמונה היא מצווה תמיד  .ו
 .שולט בכול והכול מרצונו' האד� לידי ההרגשה בלב שה

מביאות לידי אמונה בזמ� שיש לאד� נסיו� חובה לחשוב מחשבות ש  .ז
 .וג� זה חלק ממה שאמרו חייב לבר' על הרעה, יתבר'' ואהבת ה



  

  
לא

  .הכנה למצווהדיני    : : : :זזזז    פרקפרקפרקפרק

  . ההכנה למצווהמעלת. א

 "ספר חיי אד� ההכנה למצווה מצאנו דברי� נפלאי� בגודל חשיבות ב
 �ל "ר, "שומר מצוה לא ידע דבר רע". כהסעי�  כלל סח " חלק ראשו

, מצוה לא יעשה אותה בחפזו� ובפתאו�שמחויב כשירצה לעשות איזו 
 �ויתיישב בדבר היטב אי' ) כמו ואביו שמר את הדבר(רק שישמור וימתי

   12. ושמרת� את המצותה שכתובכ מ"ל שזהו ג"ונ... , יעשה
ל שכבר אני מוכ� "ור', כו" הנני מוכ� ומזומ� לקיי�"וזו שיסדו לומר 

�שתכי� עצמ' מקוד� ולא ל "ר, "הכו� לקראת אלהי' ישראל"וזהו . ומזומ
בחנתי בנסיו� שכאשר עשיתי מצוה בפתאו� לא וכבר . בפתע פתאו�

  .לכ� צרי' ליזהר בזה, קיימתיה כראוי

        .להתכונן לפני השינה. . . . בבבב
 �,  שהתינוק בוכה לפעמי� בלילהתלאד� שיש לו ניסיונו עצה טובהלכ

  .ל''לקבל על עצמו מראש את המצוות הנו י לאכל לילה לפני השינה כד
  

  :)ג"נ סק"ב סימ� ר"מ' ע(ועדי� שיאמר בפיו ויחליט בליבו 
  :ויעמידו אותי בנסיו�, הלילה מהשינהמשמי� א� יעירו אותי 

  :שכתבת לנו בתורת' הקדושה אני מקבל עלי לקיי� את המצוות עשה 
להאמי� שכל מה שקורה בעול� הוא מרצונ' , אלוקי'' אנכי ה  ....אאאא

 .ומחפצ'

 אחד בבריאה כוח לעשות דבר בלתי לא יהיה ל' שנאמי� שאי� לא�  ....בבבב
 .רצונ'

שנאמי� שאתה (אלוקינו ' וכל זה כלול במצוות שמע ישראל ה  ....גגגג
 .)שאי� לא� כוח ללא רצונ'(אחד ' ה). משגיח

להאמי� שכל מה שקורה , בכל מאוד'...אלוקי' ' ומצוות ואהבת את ה  ....דדדד
  .לנו הוא הכי טוב שיכול להיות בשבילנו 

  
ע לימד את תלמידיו שהדר' לקבל " שהבאנו שר). ג:פרק ד  (ועיי� לעיל 

  .את היסורי� באהבה היא על ידי שמתכונני� לכ' מראש

                                                 

וכן אם " ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם ":ניתן להוסיף שאולי גם זה כוונת התורה בפסוק 12
שנלמד תורה בצורה כזו שנשב ונחכה מתי , "ם ועשיתם אותואת מצוותי תשמרובחוקתי תלכו 

 .נזכה לקיים מצוות אלו



  

  
לב

  . נפש החיים– משרה על עצמו קדושה שמתכונן. ג

אשר קדשנו '  וזה שתקנו נוסח ברכות המצו:ובנפש החיי� כתב
. מצוהלקיי� רעיו� ה כי מעת שעולה . וקדשתנו במצותי'וכ� . במצותיו

תיכ� נעשה רישומו למעלה במקור שרשה העליו� וממשי' מש� על 
וכתוב . עצמו אור מקי� וקדושה עליונה חופפת עליו וסובבת אותו

כל ) 'ט א''יומא ל(ל ''מפורש והתקדשת� והיית� קדושי� וכמאמר� ז
ל שמלמעלה נמש' עליו ''המקדש עצמו מלמטה מקדשי� אותו מלמעלה ר

  .ה העליו� של המצוהה משרשהקדוש
  

 שמי שמקבל על עצמו מסירות :)מעל.  ה:פרק ד  ( וכבד למדנו לעיל
  . נחשב לו כאילו קיי� בפועל–רצונות /נפש

  

        .... מועיל כאילו עשה מועיל כאילו עשה מועיל כאילו עשה מועיל כאילו עשהלפני לקבל  לקבל  לקבל  לקבל " " " " שלמה קלוגר שלמה קלוגר שלמה קלוגר שלמה קלוגר ' ' ' ' חידושו של רחידושו של רחידושו של רחידושו של ר. . . . דדדד
 

ואו עליו מעלה נוספת יש בזה שמקבל על עצמו מראש שא� יבעוד 
שלמה ' על פי מה שחידש ר, יסורי� מודה שה� מאיתו יתבר' ולטובה

  : וזה לשונו)ה"ויחי עמוד כ' חכמת התורה פ(ל בספרו "קלוגר זצ
א' העצה , באמת לא כל אד� סביל דא להיות בידו לקבל הרעה בשמחה"

ל באבות אל "אז כיו� דאמרו חז, דבזמ� שעדי� לא הגיע לאד� הרעה, לזה
, ויש לו לחוש בכל יו� אולי יבאו עליו ייסורי�,  מ� הפורענותתתייאש

מודה , ו יבואו עליו יסורי�"ית� לו הודאה שא� ח, לכ� אז בעת הרווחה
כיו� דעתה עדי� , וזה בידו לעשות, שה� לטובה ומקבל� מעתה בשמחה

, כ אינו מקבל� בשמחה"ואז א� א� אח, אינו ברעה נקל לו לעשותו
  .שמתחילה כאילו עתה קיבל� בשמחהמהני לו קבלה זו 

  .)5635380"02 –להשיג '  הלכות אהבת ה"מתו' הספר מישרי� אהבו' (

  :סיכום. ה

הכו� לקראת : שנאמר, חייב אד� להכי� את עצמו לפני קיו� המצווה  .א
  .אלוקי' ישראל

עקיבא לימד את תלמידיו בשביל לקבל יסורי� באהבה חייבי� ' ר  .ב
 .להתכונ� לפני

לפעמי� בוכה בלילה יקבל על עצמו לפני השינה מי שיודע שבנו   .ג
 .ואהבת, שמע ישראל, לא יהיה,  אנכי:מצוות

לפחות יקבל� בשמחה , מי שקשה לו לקבל את היסורי� בשמחה  .ד
  .לפני שה� מגיעי� ויחשב לו שקיבל� באהבה



  

  
לג

  .א על פרשת שמע"באור הרשב   : : : :חחחח    פרקפרקפרקפרק

בפרק זה נלמד את , א על פסוק ראשו�"למדנו את באור הרשב' :פרק ב  ב
, כל פרשה ראשונה של קריאת שמע באור עלא "המש' דברי הרשב

  . נוציא ממנו דברי� למעשההמש'וב

  .'אהבת ה. א

כמבואר בפסוק שמע , שליט בכל הארB' שה(ואחר שנדע ונסכי� על זה "
אז באמת ראוי לאהוב אותו בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל  )ישראל
כמאמר דוד . ומשלו נת� לו, כי משלו הכל )?דוע נאהב אותוומ(, מאודנו

והוא אומרו ,  הכל ומיד' נתנו ל'כי ממ') יד, א כט"דה(ה "מל' ישראל ע
   13.אלהי'' ואהבת את ה

  .בכל לבבך. ב

בשני יצרי' ביצר ) א, ברכות נד(ל "וכמו שאמרו ז בשני יצרי' "בכל לבב' 
 ויצר הרע הוא )?הרעביצר ' כיצד אוהבי� את ה( .הטוב וביצר הרע

והזהירנו להיות חשק עבודתו . המפתה לאד� ללכת אחר חמדת הלב
א� ית� איש את ) ז, ש ח"שה(כאומרו . מבזה כל החשקי�' ואהבתו ית

א מסביר שביצר הרע הכוונה "הרשב( ].בוז יבוזו לו[כל הו� ביתו באהבה 
 )מחמת אהבת' אותו, חמדת לבב' לבורא עול�כל להסכי� למסור את 

תו שנית� לו ב� בעת זקנתו אחר היו, ה"והוא מדתו של אברה� אבינו ע
ועיקרו ,  והיה המעולה שבמי� האנושי,חשו' בני� ושנתאוה לו כל ימיו

ועזב . ונעשה לו אכזרי לאהבת בוראו לשחוט אותו בידו, בחפB חסד
וחשק להיות אהבתו , ושכח אהבת בנו יחידו אשר אהבו תכלית אהבה

באומרו ,  והוא שנקרא אוהב14תו כל החשקי� והתאוגוברת ומשכחת
   .זרע אברה� אוהבי) ח, ישעיה מא(

                                                 

ממילא , שולט בכול והוא נותן לנו הכול'  שאם נחיה את האמת שה:א"מבואר בדברי הרשב .13
זה בגלל שאנחנו לא חיים את האמונה ', ומה שאין אנו זוכים כל כך לאהוב את ה, נאהב אותו

יש לו ' על ידי שיתבונן כמה אהבת ה, לדעת כמה יש לו אמונהז אדם יכול "ולפ, שהכול מגיע ממנו
  .ויראה אם הוא חי אמונה באמת, מחמת כל מה שיש לו

שהנה ידוע הקושיה מה היה נסיון העקדה , דבר נפלאא שמבואר בהם "התבונן בדברי הרשב .14
  ?רהם אבינוומה גדולתו של אב, אומר לו במפורש עקוד את בנך היה עוקד' הרי כל יהודי שהיה ה

' אלא בזה שרצה יותר לעשות את רצון ה,  שמעלת אברהם היתה לא בעשיה:א"אלא מבאר הרשב
 .יתברך וזוהי מעלה גדולה מאוד' לעקוד את בנו מאשר שבנו יהיה חי מחמת גודל אהבתו את ה



  

  
לד

  .ובכל נפשך. ג

ואפילו נטילת , כולל כל מה שיגיע לאד� מ� הנזקי� והצער "ובכל נפש' 
? מה ל' יוצא ליסקל) א, ר לב"ויקר(ל "כאמר� ז.  בקיו� המצות15נפשו

והוא ! י את הלולבעל שנטלת? מה ל' יוצא לישר�! על שמלתי את בני
ה שנעקד על גבי המזבח ופשט צוארו תחת "מדתו של יצחק אבינו ע
   .ת חפB בכ'"הסכי� לחשבו כי השי

 .ובכל מאודך. ד

 כיעקב ,'ו א� יצטר' לכ' לקיי� עבודתו ית למאוס כל ממונ"  ובכל מאד'
ואמר . ובחר לו להיות יושב אהלי�, ה שמאס בעושר בית אביו"אבינו ע

תנחומא (ובמדרש . וכל אשר תת� לי עשר אעשרנו ל') בכ, בראשית כח(
ש "כמ, שנת� כל נכסיו שהביא מחוצה לארB בקניית המערה) ויחי ו

 לו כרי מנכסיו בדמי מערת שנעשה. בקברי אשר כריתי לי) ה, בראשית נ(
  .המכפלה

 .על לבבך...והיו הדברים. ה

רא  שצריכי� אנו לקבוע בנפשנו הסכמה מוחלטת בכל עת שנק:והכלל
 וכל כל תאוותנו וחשקי לבבנוהקריאת שמע שאנו מסכימי� למסור 

נפשנו מ� האברי� ועד נטילת נפש והממו� על יחוד קדושת שמו וקבלת 
והוא אומרו . ושנראה בציור הלב כאילו באנו לידי כ' וקיימנו. מלכותו

אלא , וכי אפשר ליהרג בכל יו�. כי עלי' הורגנו כל היו�) כג, תהלי� מד(
ש ובכל נפש' ומסכימי� על כ' הרי הוא " יו� שאנו קורי� בקשבכל

  .כי כל המסכי� על זה כאילו עשאו', כאילו הורגנו באותה שעה עליו ית

והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו' היו� על והוא שאמר 
 . ל יהיו מוסכמי� וחקוקי� על לבב'"ר. לבב'

 עד היכ� כוונת )ב, יג(, ש בגמרא בברכות"ומדעתי כי זה היה מדעת מ
כי בלתי גמר כוונת הלב והסכמתו לא יתכ� אמיתת . הלב עד על לבב'

�בונ� על כוונה הזאת כ באומרנו על לבב' צריכי� אנו להת"ע. העני

                                                 

אלא כוונת התורה ,  מוות–למסירות נפש א לומר שכבל נפשך אין הכוונה דווקא "הרשב.  15
 לקום לתינוק :לדוגמא, ם לקבל כל נזק וצער בשביל עבודת הבורא אפילו עד מסירות נפשלהסכי

  .באמצע הלילה שעייפים זה נכלל ב בכל נפשך שיש בזה הרבה צער

מכאן יהרג ואל ) ברכות נד( וכדברי רבותינו שדורשין בגמרא ): ה,דברים ו(ן "רמבוכן כתב ה
ר בכל לבבך ובכל מאדך אמר גם כן בכל נפשך מפני שאמ, תוספת" בכל נפשך"יהיה , יעבור

ובהריגה , שתתן אותה באהבה או שנקראו היסורין או האברים חצי הנפש, וטעם שתאהבנו כנפשך
  .יאמר בכל נפשך



  

  
לה

עד ש� , ל שהלכה כדברי מי שאומר עד על לבב'"כ נ"וע, ושנסכי� עליה
  . צרי' כוונת הלב

 .ושננתם לבניך. ו

א� בגמר הלב על זה כולו א� תהיה ואמנ� לא יתכ� הכוונה האמתית 
ושמח , כי מסכי� לפחד הגמול והעונש, בהסכמה הכרחית מתו' היראה

עד שיהיה שמח ,  ואי� זו עבודה שלימה נצטוה ולא נצר' לכ'היה א� לא
 .בעת שנצטווה ומצא עצמו בגמר דעתו על הקיו�

כאד� המלמד לבנו דברי� ,  והוא אומרו ושננת� לבני' ודברת ב�
� מדבר שאי� אד, בפיו ומדבר מה� תדירמורגלי� � עליו וה� ערבי

   .בדברי� שלבו קB ומואס בה�

  .והיו לטוטפות בין עיניך. ז

 , הוא אומרו והיו לטטפות בי� עיני'ו, כעדי בי� העיני�ולהניח אות� 
 טוטפות עדויי�. ושלא יעבור אפילו רגע, שיהיה הדבר תמיד בי� עיניו

. 16ולא בטוטפת ולא בסרביטי�) א, נז(ת וכמו ששנינו בשב). תכשיט(
ושלא , כדי שיהא הדבר תמיד בי� עיניו, ולכתוב אות� על פתחי השערי�

   :וכדי שנתפאר ונתעד� בו, יעבור אפילו רגע מזכרוננו

  .סיכום. ח

 שהתורה מצווה לנו למסור את חשקי לבבנו :א"למדנו מדברי הרשב
חשוק לעשות רצונו  שיותר נ:פירוש,  מחמת אהבה אליו–לבורא עול� 

  .מאשר מה שאנחנו חושקי� בו

  .חלוקת פרשת שמע לשניים. ט

א הללו נית� לתת עצה טובה שעוזרת לכוונה בפרשת "על פי דברי הרשב
  :על ידי חלוקת הפרשה לשני חלקי�, קריאת שמע

  .ואהבתו' מצוות יחוד ה  .א
 .כיצד מקימי� זאת למעשה  .ב

 

   :של קריאת שמע זה הפסוקי�' חלק א
  :ל ידוד אלהינו ידוד אחדשמע ישרא

                                                 

א בסימן "המופיעה ברמ" לנגדי תמיד' שויתי ה" שמצוות :א חידוש נפלא"מבואר בדברי הרשב .16
 והיו לטוטפות :היא מצווה דאוריתא הכתובה במילים, א היא כל מעלת הצדיקים"וכדברי הגר', א

 .בין עיניך



  

  
לו

  :ואהבת את ידוד אלהי' בכל לבב' ובכל נפש' ובכל מאד'
  

  :של קריאת שמע זה כיצד מקימי� את שני המצוות הללו' חלק ב
  :והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו' היו� על לבב'

  :ושננת� לבני' ודברת ב� בשבת' בבית' ובלכת' בדר' ובשכב' ובקומ'
  :היו לטטפת בי� עיני'וקשרת� לאות על יד' ו

  :וכתבת� על מזזות בית' ובשערי'



  

  
לז

  .נסיון העקדה שלך  : : : :טטטט    פרקפרקפרקפרק

  ?כיצד זוכים לעקידת יצחק שלי. א

ובזה זכה להמו� ברכות , וד בנסיו� העקידהאברה� אבינו זכה לעמ
אנו מזכירי� זכות עקידת יצחק בראש , וולצאצאימבורא עול� לו 

וכמו שכתב , ריתויש שמזכירי� זכות זו בכל יו� בתפילת שח, השנה
 על ש� שישראל אוכלי� ? "מאכלת"למה נקרא שמה  )ו,כבבראשית (י "רש

  .מת� שכרה
  

כמו שנת� לו אברה� אבינו , יתבר' נחת רוח' הא� ג� אני יכול לתת לה
נתבונ� מה היה מעלת אברה� אבינו בעקידת יצחק ? בעקידת יצחק

  .ונראה כיצד ג� אתה יכול קצת לזכות לזה
  

  ?יון של אברהםמה היה הנס. ב

  , א בפרק הקוד� שמבואר בה� דבר נפלא"התבונ� בדברי הרשב
אומר לו ' ידוע הקושיה מה היה נסיו� העקדה הרי כל יהודי שהיה ה

  ?ומה גדולתו של אברה� אבינו, במפורש עקוד את בנ' היה עוקד
אלא בזה שרצה , יהי שמעלת אברה� היתה לא בעש:א"מבאר הרשב

 �לעקוד את בנו מאשר שבנו יהיה חי מחמת ' היותר לעשות את רצו
  .יתבר' וזוהי מעלה גדולה מאוד' גודל אהבתו את ה

  .הלכה למעשה. ג

נו בפירוש דוכלפי שלמ,  כאשר התינוק בוכה באמצע הלילה:לפי זה
אנחנו מצווי� להאמי� שבורא עול� הוא זה שגר� , פסוק שמע ישראל

בני יקירי אני מבקש : ונמצא שבורא עול� אומר לי כא�, שהתינוק יבכה
  ,ממ' שתקו� ותעזור לבני הקט� שצרי' עזרה מסוימת והוא כרגע בצער

 )לעזור לבנו היקר( א� אזכה והצליח לחשוק יותר לעשות רצו� הבורא
והזהירנו להיות  ":א" וכלשו� הרשב)להמשי' לישו�(מאשר חשקי לבבי 

י� עקידת  זכיתי לקיי� מע"מבזה כל החשקי�' חשק עבודתו ואהבתו ית
  .שהרי עקדתי את חשקי לבבי מפני רצו� בוראי, יצחק

  :צריך להתבונן בשני דברים. ד

 ַוְיִהי Pַחר ַהְ/ָבִרי� ָהֵאJֶה ְוָהֱאHִהי� ִנRָה ֶאת Pְבָרָה� ַוGֹאֶמר )א בראשית כב(  .א
ֶ<ר ַוGֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִ;ְנ1 ֶאת ְיִחיְד1 ֲא :ֵאָליו Pְבָרָה� ַוGֹאֶמר ִהOִֵני

CַהְבFָ ֶאת ִיְצָחק ְוֶלN ְל1 ֶאל ֶאֶרB ַהEִֹרGָה ְוַהֲעֵלה: ָ<� ְלֹעָלה ַעל Pַחד 



  

  
לח

ַוP �6ֵ>ְGְַבָרָה� ַ;ֹ;ֶקר ַוGֲַחב< ֶאת ֲחֹמרֹו ַוYַGִח  :ֶהָהִרי� ֲאֶ<ר ֹאַמר ֵאֶלי1
י ֹעָלה ַוGָָק� ַוGֵֶלN ֶאל ֶאת ְ<ֵני ְנָעָריו ִאFֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְ;נֹו ַוְיַבYַע ֲעֵצ

  :ַהEָקֹו� ֲאֶ<ר Cַמר לֹו ָהֱאHִהי�
�,  כמה שעות בלילה)ש� בדוי( ויהי אחרי שישנה רבקה :צרי' לדמיי

אל רבקה  )זה התינוק הבוכה(' ויאמר ה, והאלוקי� ניסה את רבקה
נת'  קחי נא את ש:' ויאמר ה):רבקה קמה ממיטתה(ותאמר הנני 

ולכי אל  )כדכתיב מתוקה שנת העמל( מתוקה ל' אשר היא מאוד
 . כמה זמ� שאומר אלי',מיטת בנ' והעלי ש� את חמדת לבב' לעולה

, ותקו� רבקה בזריזות ובשמחה ותרחB את ידיה ותלבש את מנעליה
  .ותעש ככל אשר חפB האלוקי�, ותק� ותל' אל מיטת בנה

� לבכות הנסיו� הוא לא המעשה שכ� כמעט כל אב וא� לא יתנו לבנ  .ב
וכמו ששאלנו לגבי העקידה שכמעט כל יהודי היה עוקד , כל הלילה

   .הנסיו� הוא רק הרצו� והחשק, היה אומר לו' את בנו א� ה
  

  ?כיצד זה נראה למעשה. ה

א� אני חושק לעשות רצו� בורא עול� אני לא להוט שהתינוק כבר   .א
שהרי אני עכשיו זוכה לקיי� רצו� אבי האהוב ולמה לי , �יירד
  .רוח מעשית רצונולב

  , )למה שוב הוא עושה לי את זה(אני לא ק� א� מרמור פנימי   .ב
את חשקי לבבי על ' אני זוכה לעקוד להשהרי שמחה אני ק� באלא 

 .גבי מזבח אהבתו יתבר'

אלא אני ק� ראשו� , אולי הוא יקו�, אני לא מסתכל על הב� זוג  .ג
 .וכי אד� שחושק בדבר משאיר אותו לאחר, בשמחה

ח על '' ש500וזר למיטה בסו� בשמחה כמו אד� שהיה מקבל אני ח  .ד
 .כל פע� שהיה ק� מהמיטה לתינוק בוכה

  

  

. הלכה למעשה–כדאי לקרוא את הדברי� בפרק סיכו� החוברת 



  

  
לט

 

  .מצוות החסד והנתינה  : : : :יייי    פרקפרקפרקפרק

  
  מזכה אותו  ' יכול לקיי� שהלעיל דיברנו על מצוות האמונה שאד� 

  . מצוות החסד שיש בדברעכשיו נדבר על, "ותק� בעוד לילה "ל
  

  ?האם יש מצוות חסד בעזרה שאנו נותנים לילדינו. א
  

  

  מדרש רבה בראשית פרשה נח פסקה ט 
רוד� צדקה וחסד ימצא חיי� ) משלי כא(ד "ואחרי כ� קבר אברה� הה"

לעשות צדקה ' צדקה וכבוד רוד� צדקה זה אברה� שנאמר ושמרו דר' ה
יי אברה� מאת שנה ושבעי� וחסד שגמל חסד לשרה ימצא חיי� ושני ח

שנה וחמשה שני� צדקה וכבוד אמר רבי שמואל בר יצחק אמר לו 
ה אני אומנותי גומל חסדי� תפסת אומנותי בוא ולבוש לבושי "הקב

  ".ואברה� זק� בא בימי�
  

לא מצא המדרש במה לציי� את החסד של , דברי המדרש קשי� מאוד
 זה דבר שכל אד� הרי, אברה� אבינו רק בזה שקבר את שרה אשתו

  ?ומה מעלה יש בזה לאברה� אבינו, הפשוט ביותר עושה

  . הסבא מסלבודקא–חסד של אברהם אבינו . ב

ל אלו בה� " חזירל היה מרבה בשיחותיו להביא דב"הסבא מסלבודקא זצ
אנחנו מורגלי� , ישנה ידיעה מרעישה שיכולה לרומ� את האד� ולנשאו

אבל האמת שכל ,  ע� הזולתלחשוב שלעשות חסד הינו ללכת ולהיטיב
, ואפילו ע� בני ביתו ואפילו ע� עצמו, הטבה שאד� עושה ע� זולתו

  .ה"ה� חסד והליכה בדרכיו של הקב
שכל מעשה חסד , אברה� אבינו שהיה דבוק בקונו הגיע למדרגה זו

, כל הטבה שהיטיב התכוו� לעשותה משו� הליכה בדרכיו, שעשה
את שרה אשתו שלכאורה זה פעולה לכ� כשקבר , להיטיב לצל� אלוקי�

כי עשה זאת כי עשה זאת כי עשה זאת כי עשה זאת , שכל בעל עושה ומחויב לעשות נחשב לו הדבר לחסד
 לעצמו היה אפילו את מעשיו שעשה, בכוונה להיטיב לצל� אלוקי�בכוונה להיטיב לצל� אלוקי�בכוונה להיטיב לצל� אלוקי�בכוונה להיטיב לצל� אלוקי�

  .עושה משו� מידת החסד
וע� קצת וע� קצת וע� קצת וע� קצת , הרי שבכל יו� ויו� אנו מקיימי� מאות מעשי חסד והטבה

 שיהיה חדור בהכרה שכל בזה, אד� יכול לרומ� את עצמו, מחשבהמחשבהמחשבהמחשבה



  

  
מ

וכ� בכל פעולה , הופע� שהוא מבר' את רעהו לשלו� הוא מקיי� מצו
 של הוא מקיי� את הצווי,  אשתו וילדיועבור, של הטבה שעושה בבית

 מאיד' כמה הפסד ואבדו� כשאד� לא זוכר דבר זה ולא ,והלכת בדרכיו
  )ג" שמות עמוד כ–נתיבי חיי� (. חושב עליו

  
ה שאפילו " שמעלת אברה� אבינו ע:'מסלבודקא מת הסבא :לסיכו�

הוא לא עשה אותה מחמת טיבעו אלא , בפעולה טבעית שכל אד� עושה
 לצל� – להיטיב לזולת ,יתבר''  בדרכיו של ה הרצו� ללכתעשאה מחמת

   .אלוקי�

        ???? כיצד לוקחי� ילד לרופא כיצד לוקחי� ילד לרופא כיצד לוקחי� ילד לרופא כיצד לוקחי� ילד לרופא:::: סיפור סיפור סיפור סיפור. . . . גגגג
ואיו אירע בתקופה שלאחר ניש: ל''שלו� שבדרו� זצ' צ ר'' הגהעלפר ומס

ובדר' לרופא נפגש ע� , פע� שאחד מילדיו חלה ולקח אותו לרופא
וראש הישיבה שאלהו , ל ראש ישיבת סלבודקה בני ברק''א שר זצ''הגרי

ראש , והוא ענה לו שהוא לוקח את הילד לרופא, להיכ� הוא הול'
ושוב חזר על אותה תשובה , הישיבה חזר ושאל א� כ� לא� אתה הול'

בטו� של , עד שלבסו� אמר לו ראש הישיבה, ל כמה פעמי�וכ' חזר ושא
, "הבהמה הגדולה לוקחת את הבהמה הקטנה והולכת לרופא ":תוכחה
לא הבנתי למה ירמזו� ,  בתחילה הייתי מופתע מאוד–שלו� ' סיפר ר
 אני הול'  לרופאאני נוטל את בניכאשר  !!אבל אז הבנתי, מילותיו

מעשה קו� ולא עושה כ,  חוליו אתלהקל מעליו, לגמול איתו חסד
  .בעלמא כדר' שבהמה מטיבה ע� בנה

  
  :ובמקו� אחר ראיתי גירסה אחרת של סיו� הסיפור

אתה צרי' לומר : בטו� של תוכחה, עד שלבסו� אמר לו ראש הישיבה
וכי מפני שהוא ילד , שהנ' הול' לעשות מצוות גמילות חסד ע� הילד

  ?של' אי� בו בו מצוות גמילות חסדי�
הוסי� ראש הישיבה ואמר שרוב בני אד� טועי� בזה לאור' כל הדר' ו

, 'כווח או לפתוח מוסד ''א רק לפתוח גמוחושבי� שגמילות חסדי� הו
והאמת היא שכל הפעולות שאד� עושה בביתו בקרב משפחתו וילדיו 

 וכאשר הוא מכוי� לש� מצווהוכאשר הוא מכוי� לש� מצווהוכאשר הוא מכוי� לש� מצווהוכאשר הוא מכוי� לש� מצווההכל ה� מצוות של גמילות חסדי� 
בזה הוא מקדש את כל פעולותיו והופ' אות�  .א: ירויח בכ' שני דברי�

ז יהיה לו יותר קל ''עי .ב. ממעשי� פשוטי� למעשי מצווה וגמילות חסד 
לטפל במשפחתו שבזה שהוא יודע שכאשר הוא ק� לילד בלילה טורח 

א� כ� יקל עליו , ח''בטיפולו במש' היו� הרי הוא מקיי� בכ' מצוות גמ
מו כ� אד� שהול' לעבודה א� וכ, כל זה שהרי הוא טורח במצווה 



  

  
מא

יחשוב שהוא הול' לעבוד כדי לקיי� מצווה לפרנס את בני משפחתו 
נמצא שהרי הוא מקיי� מצוה של גמילות חסד במש' כל השעות שהוא 

  .)'מתו' החוברת חיי� וחסד עמוד ח.  (עמל בה� במלאכתו
   

  ? האם יש מצוות חסד בעזרה לילדים:סיכום. ד

  :ושה את הפעולה תלוי כיצד האד� ע:תשובה
 –או מלומדה , שעושה ללא כוונה מחמת טבעו שרוצה להיטיב לבנו  .א

  . אי� בזה כל כ' מצווה)כמו מכונה(מחמת הרגל ללא שו� כוונה 
' יתבר' להיטיב לבניו של ה' שעושה ע� כוונה ללכת בדרכיו של ה  .ב

 .בזה עושה מצווה גמורה, יתבר'

  :מצוות לקיים יאמר/לפני שניגש לטפל בתינוק יחשוב. ה

  
הנני מוכ� ומזומ� לקיי� מצוות עשה שכתבת לנו בתורת' הקדושה . א
עקיבא שהיא כלל גדול ' שמצווה זו גילה לנו ר" ואהבת לרע' כמו'"

  .והלל אמר עליה שהיא כל התורה כולה, בתורה
  
 ללכת "והלכת בדרכיו"ומצוות עשה שכתבת לנו בתורת' הקדושה . ב

 שמחמת חשיבות מצווה זו ,בדרכי' שאתה אוהב לעשות חסד ולרח�
  . פעמי� בתורת' הקדושהה שמונהחזרת עלי

כי מה שהאד� חי הוא כדי " )משלי פרק ד פסוק יג(א "הגרוכמו שכתב 
לשבור מה שלא שבר עד הנה אותו המדה לכ� צרי' תמיד להתחזק וא� 

  ".יי�לא יתחזק למה לו ח
  
לסריסי� ' כה אמר ה: " ומצוות חסד שבמצווה זו אתה חפB כדכתיב.ג

ומהו הדבר שאתה חפB  ".אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי
  ".כי חסד חפצתי ולא זבח:"חסד כדכתיב? בו
  
ונקדשתי בתו' בני " ככתוב בתורת' ומצוות עשה של קידוש שמ'. ד

6ֹל ַהOְִקָרא ִבְ<ִמי " )ישעיה פרק מג( ככתוב 'ולהרבות כבוד לשמ". ישראל
שכוונתי תהיה בגידול הילדי� כדי . "יוְוִלְכבֹוִדי ְ;ָראִתיו ְיַצְרFִיו �P ֲע7ִיִת

שמחמת סיבה זו . ' יתבר'� לאהבתרוליש,  בעול�יחוד שמ'פרס� שית
שר יצווה את  למע� א)אהבתיו( כי ידעתיו :אהבת את אברה� ככתוב

  .לעשות צדקה ומשפט' בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר' ה
  



  

  
מב

  

  סיכום החוברת בצורת הלכות  : : : :יאיאיאיא    פרקפרקפרקפרק
  

  :פרק א

שלושה סוגי מצוות ב    .א
, מעשהמצוות שב: נצטוינו

במצוות דיבור ומצוות שב
  . לב–מחשבה שב

מעלת המצוות שבלב גדולה     .ב
והיא עיקר רצו� , מכול�
  .הבורא

 מצוות שבלב קוני� על ידי    .ג
  .מחשבה חזקה

מעביר במוחו כל פע� ש    .ד
רוצה מקיי� ' מחשבות שה

  .מצווה
  

  :פרק ב

אלוקינו ' מפסוק שמע ישראל ה  .ה
 :למדנו להאמין בכמה דברים

 .יתברך משגיח על מעשי ידינו' ה.א

 .הוא בעצמו ולא שר או מלאך.ב

אנחנו העם הנבחר שהבדילנו . ג
  .לשמו ולקחנו לחלקו

כאשר התינוק בוכה בלילה   .ו
דם מעביר במחשבתו זה והא
יתברך הוא מקיים מצוות ' מה

' עשה דאוריתא של האמונה בה
 .אלוקינו

בדיברה הראשונה של עשרת   .ז
 ובנייתחה –הדיברות אנכי 

 .משגיח על הכול' להאמין שה

היציאה ממצרים היא ראיה   .ח
שולט ומשגיח ' ומופת שה

ומסתבר שראוי לזכור , בארץ
זה כאשר מקימים זכירת יציאת 

 . כל יוםמצרים

יה לא יהיה לך בדיברה השני  .ט
יבנו להאמין שאין לאף יתחה

 . רצה בכך' בריה כוח ללא שה

שאדם כועס על ילדו הוא עלול   .י
לעבור על לא יהיה לך אלוהים 

 .אחרים על פני

יבנו להאמין שאין יתחאחד ה' בה  .יא
ה פעולה ללא בריה שעוש
 רוצה בכך' שברגע זה ה
 .שתעשה זאת

 והוא כאשר מגיע לאדם נסיון  .יב
מעביר במחשבתו מחשבות 

מעלתו גדולה ממי שקורא , אלו
 .ש"ק

התינוק בוכה  :הלכה למעשה  .יג
אתה נזכר , באמצע הלילה

במה שלמדת ומעביר 
שמע ישראל : במחשבה

' ה, !)תפני� ללב' יהודי יקר(
אבינו היקר משגיח (אלוקינו 
אי� דבר (אחד '  ה ,)על הכול



  

  
מג

שנעשה לולא שהוא בעצמו 
 ).רצה בכ' עכשיו

שאדם רואה את המזוזה מצוות   .יד
. שולט בכול' ה.  א:לחשוב

. אני אוהב את אבי שבשמים.ב
 .אני רוצה לעשות רצונו. ג

  

  :פרק ג

' חובה לאדם להצמיד לאמונה בה  .טו
  .אליו' את אהבת ה

תכלית קיום המצוות היא להגיע   .טז
וצריך האדם מאוד ', לאהבת ה

להתבונן כיצד יגיע מקיום 
 .'המצוות לאהבת ה

היא הדרגה '  אהבת הדרגת  .יז
 .'הגבוהה ביותר בעבודת ה

חובה לחשוב מחשבות של אהבת   .יח
שאומר , בזמן קריאת שמע' ה

 .כגון שיתבונן בחסדיו, ואהבת

חובה עליו , מי שלא כיון אז  .יט
לחשוב על כך פעם ביום וראוי 

 .בבוקר לפני שאוכל

בזמן שאדם קורה לו דבר טוב     .כ
חייב לעורר בעצמו רגשי הכרת 

 .'בת ההטוב ואה

בזמן שקורה לאדם דבר רע   .כא
אוהב ' חובה לעורר עצמו שה

אותו ועושה הכול לטובתו 
 .הניצחית

, חובה לברך על הרעה בשמחה  .כב
ואין צריך באותו שיעור שמחה 

 .שמברך על הטובה
  

  :'פרק ד

מצווה לכוין בשעה שקורא אחד   .כו
או מייד לאחר מכן שמסכים 
לא , למסור נפשו על קידוש השם

ך במילים בכל הספיק יכוין כ
 .נפשך

ראוי לכוין במילים בכל מאודך   .כז
לקבל על עצמו שכל מה שיבוא 

כגון שהתינוק יבכה (עליו 
 . יקבל באהבה ובשמחה)בלילה

דרגה גבוהה מזו היא לא רק   .כח
אלא , לקבל על עצמו דברים אלו

ולכן , גם לזכות לקימם בפועל
צדיקים מחכים מתי יזכו לקיים 

 .מצוות אלו

את תלמידיו עקיבא לימד ' ר  .כט
שבשביל לזכות לקיים מצוות 

אלו בשמחה יש לעשות הכנות 
 .לכך מראש

דרגה זו של לקבל בשמחה   .ל
ובאהבה את רצון הבורא כל כך 

סבר שעדיף לו למות ' גדולה שר
ולהפסיד את לימוד התורה 

לתלמידיו העיקר לזכות לדרגה 
  .נפלאה זו

  



  

  
מד

  :'פרק ה

השולח� ערו' מסביר שכיצד   .לא
� עליו אד� ישמח שמגיעי

 שיתבונ� שזכה לקיי� :יסורי�
מצוות גדולות מאוד וזה 

  .השמחה האמיתית
הנביא חבקוק גילה לנו   .לב

שהשכר על מצוות האמונה 
הוא הגדול ביותר מכל 

ובמצווה זו כדאי , המצוות
 .מאוד להתחזק תמיד

שמח שרע לו ' יהודי עובד ה  .לג
יותר מאשר שטוב לו 

היות ואז יכול יותר , )ונהפוכו(
ולעשות נחת ', ת הלעבוד א

 .רוח ליוצרו

  :'פרק ו

היא מצווה ' מצוות יראת ה  .לד
 לחשוב מחשבות –תמידית 

ליראת את האד� שמביאות 
  .'ה
בזמ� שיש לאד� נסיו� חובה   .לה

לחשוב מחשבות שמביאות 
 .'ליראת ה

ה מצוות האמונה היא מצוו  .לו
 לחשוב מחשבות –ת תמידי

שמביאות את האד� לידי 
שולט בכול ' ההרגשה בלב שה

 .והכול מרצונו

בזמ� שיש לאד� נסיו� חובה   .לז
לחשוב מחשבות שמביאות 

, יתבר'' לידי אמונה ואהבת ה
וג� זה חלק ממה שאמרו חייב 

  .לבר' על הרעה

  :פרק ז

חייב אד� להכי� את עצמו   .לח
: שנאמר, לפני קיו� המצווה

  .הכו� לקראת אלוקי' ישראל
עקיבא לימד את תלמידיו ' ר  .לט

בשביל לקבל יסורי� באהבה 
 .חייבי� להתכונ� לפני

מי שיודע שבנו לפעמי� בוכה   .מ
בלילה יקבל על עצמו לפני 

, לא יהיה,  אנכי:השינה מצוות
 .ואהבת, שמע ישראל

מי שקשה לו לקבל את   .מא
לפחות , היסורי� בשמחה

יקבל� בשמחה לפני שה� 
מגיעי� ויחשב לו שקיבל� 

  .באהבה
  

  

  :פרק ח

'  על אהבת הונצטווינ   .מב
נ� שהכול יתבר' על ידי שנתבו
 .שלו ומשלו נת� לנו

וינו טו נצ–בכל לבב'    .מג
' שיהיה החשק לעשות רצו� ה
יתבר' יותר גדול מכל חשק 

לדוגמא שיותר נרצה , שיש לנו
' לקו� בלילה לילדו של ה

רוצה בכ' ' יתבר' כאשר ה
� .מאשר להמשי' לישו

בכל נפש' להסכי� בשביל   .מד
יתבר' לסבול כל צער ' רצו� ה

 .וונזק עד נטילת נפש

וינו ו נצט–בכל מאוד'   .מה
שימאס בממונו א� יצטר' 



  

  
מה

' למוסרו בשביל עבודת ה
 .יתבר'

צריכי� לשמוח שזכינו לקיי�   .מו
מצוות עד שמתו' חביבות 

הדברי� נלמד את בנינו דברי� 
אלו כאד� המספר לבנו על 

  .אוצר יקר

צרי' שיהיו הדברי� הללו   .מז
 ובצורה חזקה ותמיד בזיכרוננ

כמו שאד� רואה דבר מול 
 .עינייו

 צריכי� –והיו הדברי�   .מח
לקבוע בנפשנו בכל פע� 
שקוראי� קריאת שמע 

 .ל"הסכמה מוחלטת על כל הנ

צריכי� לצייר בלב כאילו בא   .מט
 .לידי כ' וקיי� זאת

 

 :פרק ט

 מעלה גדולה מאוד ליהודי לא   .נ
' להסתפק בעשיית  רצו� ה

אלא ג� לרצות לזכות לעשות 
 . 'את מצוות ה

 התינוק מתעורר: לדוגמא  .נא
יש לפני עשית , בלילה ובוכה

א� , לשמח את בנו' רצו� ה
 �ארצה בזה יותר מאשר לישו

 .זכיתי לקיי� עקידת יצחק

חושק לעשות רצו� ה' עובד ה  .נב
בורא עול� לא להוט שהתינוק 

שהרי עכשיו זוכה , כבר יירד�
ו האהוב ולמה לקיי� רצו� אבי

 . לברוח מעשית רצונולו

למיטת ק� בשמחה ' עובד ה  .נג
 זוכה הואשהרי וכה בנו הב

 על את חשקי לבבו' עקוד להל
  .גבי מזבח אהבתו יתבר'

לא מסתכל על הב� ' עובד ה  .נד
אלא ק� , אולי הוא יקו�, זוג

חושק הכאד� , ראשו� בשמחה
משאיר אותו שאי� בדבר 
 .לאחר

 חוזר למיטה בשמחה 'עובד ה  .נה
ח '' ש500כאד� שהיה מקבל 

על כל פע� שהיה ק� 
 .כהתינוק בובשביל מהמיטה 

 

 :פרק י

מצוות חסד מתקיימת ג� ע�   .נו
הילדי� וע� רעיתו או ע� 

בתנאי שעושה כ' , הבעל
שנל' בדרכיו ' מחמת רצו� ה

 .שהוא טוב ומטיב

ראוי לאד� לומר לפני שניגש   .נז
 :לעשות חסד

הנני מוכ� ומזומ� לקיי�   .נח
מצוות עשה שכתבת לנו 

ואהבת "בתורת' הקדושה 
 "לרע' כמו'

ומצוות עשה שכתבת לנו   .נט
והלכת "בתורת' הקדושה 

ללכת בדרכי' שאתה " בדרכיו
  ,אוהב לעשות חסד ולרח�

  



  

  
מו

  


