
 

  ה'ְוִיְתּבֹוְננוּ ַחְסֵדי 

ב  ר רה ט נ י ו י    ש

  ימי שמחה –ימי העומר 

ספירת הימים שבין פסח לבין שבועות. ימי ספירת  –בפרשתנו מופיעה מצוות הקרבת העומר וכן מצוות ספירת העומר 
  לו): ,העומר הם ימים מיוחדים. במקורם אלו ימי שמחה וכדברי הרמב"ן בפרשתנו (ויקרא כג

ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל  , והוא יום מתן תורה...והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג
 מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. 

מותם של המוני תלמידי ר' עקיבא. בין אם היה הדבר במסגרת הקטסטרופה  -ברבות הימים התרחשה טרגדיה נוראית 
היתה  –שום שלא נהגו כבוד אלו באלו ההסטורית הקשה של כשלון מרד בר כוכבא ותוצאותיו הרות האסון ובין אם  מ

כאן סכנה ממשית, חלילה, למסירת התורה שבע"פ, להמשך השושלת. טרגדיה זו שינתה את האופי של הימים הללו, 
  לכה"פ במידת מה.

יום העצמאות ויום שחרור ירושלים משיבים את  -בדור שלנו אנחנו זוכים להתחלה של חזרה למקור. ימי הגאולה 
    של ימי העומר.האופי השמח 

  ימי דין –ימי העומר 

השל"ה הקדוש אומר (סוף מסכת פסחים) שימי הספירה הם ימי דין כי עדיין לא נטהרו לגמרי ולכן פגעה מידת הדין 
, מעבר מחורף לקיץ, מעבר מחירות לאומית לחירות רוחנית. מעבר ימי העומר הם ימים של מעברבתלמידי ר' עקיבא. 

  מאכל אדם. –מאכל בהמה למנחת חיטים  –ממנחת שעורים 

מחברים אותו למקור העליון. אנחנו אומרים בכך  -כשמקריבים את קרבן העומר ומעלים את מאכל הבהמה על המזבח 
  בודת ד', לקדושה. שגם את המדרגה הזו של עולם החומר אנו מבקשים לחבר לע

י. יש בו אפשרות להופעה גדולה לדין אינו דבר שלי בימי מעבר יש פוטנציאל עצום ויש גם סכנות גדולות.
להרבות  –ואבסולוטית, אך גם יש בו תביעה גדולה. התביעה הזו קוראת לנו לתקן את מה שלא נהגו כבוד זה בזה 

דרך 'מעותית והכרחית למעמד הר סיני של חג השבועות, בבחינת אהבה ואחוה בתוכנו. תיקון המידות מהווה הכנה מש
   .'ארץ שקדמה לתורה

  לתקופת המעבר

שכל הדור בו אנו חיים הוא דור של מעבר. מעבר מחירות פיסית לחירות רוחנית. גאולת ישראל נבנית  ,האמת היא
 ) מצאנו רמז חשוב לעניין זה:, כולא קומה על גבי קומה. בדברי הנביא (ירמיהו –'ואולך אתכם קוממיות'  –בשלבים 

  ".ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמהִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ְיהָוה ְוָזַרְעִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה "

הרב זצ"ל הגמרא בחולין (דף ה) רואה בביטויים אלו של הנביא רמז לשתי מדרגות של בני אדם. מדרגות שונות זו מזו. 
  כא) מרחיב מאוד בעניין. נצטט מדבריו:, באורות התחיה (יט

ִּפי ִסְדֵרי ַהְּנבּוָאה ֶׁשל "ְוָזַרְעִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ֶזַרע -ֵסֶדר ַהְּגֻאָּלה ּוְתִחַּית ָהֻאָּמה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָצִריְך ָלֶלֶכת ַעל
  :ְׁשֵלמּות ַהּצּוָרה ֻמְכַרַחת ְלִהָּבֵרא ."ֶזַרע ָאָדם ְלחּוד ְוֶזַרע ְּבֵהָמה ְלחּוד" –, ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה"

  זֹו,  ִנים ַהֲחָזִקים  ַהְּצִריִכים ְלִמָּדהַהְּנָפׁשֹות ַהּנֹוטֹות ְלִבְנָין ַמֲעִׂשי, ְלִיּׁשּוב ַאְרִצי ְוִלְׁשִאיָפה ְמִדיִנית, ֻמְכָרחֹות ְלִהְתַיֵּצר ְּבָכל ַהְּגוָ 
ת אֹור ד' ָהֶעְליֹון ַעל ָהֻאָּמה ְוָהעֹוָלם, ְוָהֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי ַהְּנָפׁשֹות ָהֲאִציִלּיֹות, ְמַחֵּיי ָהרּוַח ּוְמַעְּדֵני ַהְּנָׁשָמה, ַהּמֹוִדיִעים ּוַמְזִריִחים אֶ 

  ַּגם ֵהם ֵיְצאּו ֶאל ַהּפַעל ְּבָכל ִמּלּוֵאיֶהם.
י ְנָׁשָמה ַמְׁשִּפיִעים ָיֶפה ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו ּוִמְתַחְּבִרים ַיַחד ִליִציַרת ְּגִוָּיה ְלֻאִּמית אֹוְרָּגִנית ְּגדֹוָלה, ֶׁשאֹור ַחּיֵ  ַּדְוָקא ִטּפּוִסים ְמֵלִאים

  ..ְקדֹוָׁשה ַּכִּביַרת ּכַח זֹוֵרַח ָעֶליָה.

 אמורפרשת  טהתשע" א' איירבס"ד  



 

ין מעשי. האומה זקוקה לבניין של קומה גשמית איתנה והאנשים הללו יש י'זרע בהמה' הרי אלו הנפשות הנוטות לבנ
בהם את הכוחות לבנות את הקומה הזו באופן חזק, מדויק ומגוון. על גבי הקומה הבסיסית הזו צריכה להופיע קומה 

משלימות זו את  רוחנית. גם הופעה זו צריכה להיות בגבורה ובעוצמה. שתי המדרגות אינן סותרות זו את זו. להיפך, הן
רוח גדולה שמחיה גם את  –זו. כמובן, הסדר הוא בהמה ואח"כ אדם, שעורים ואחר כך חיטים. חומר ומעל החומר 

. כמובן, היו אנשי רוח גדולים מאוד תתה אפשרות אף לא לאחת משתי הקומות להבנויקומת החומר. בגלות לא הי
גלה בקומת הרוח של בניין הגאולה ה צפונה אצלם. גבורה זו מתתיבגלות, אבל הגבורה הנפשית הנצרכת מאנשי רוח הי
גם קומת הרוח לא תוכל להשתלם. רק בצירוף שתי הגבורות של  -בארץ ישראל. זוהי גבורה רוחנית שללא הופעתה 

  רק כך יגיע עם ישראל לייעודו: –'טיפוסים שלמים' כל אחד בעניינו 

ֶאל ַהּפַעל ִטּפּוִסים ְׁשֵלִמים. לֹא ָהמֹון ִּגּבֹור, ִּכי ֲהלֹא ִמּקֹול ָעֶלה ִנָּדף ֻמְכָרח הּוא ִלְהיֹות ִנְרָעד,  ַהָּגלּות לֹא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלהֹוִציא
ְצפּוִנים ִניצֹוֵצי  –ֲארּו ה ֶׁשִּנׁשְ ְולֹא ֲחָכִמים ְקדֹוִׁשים ְּברּום ֻעָּזם, ֵּכיָון ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ַהְּנבּוָאה ְוָסר רּוַח ַהּקֶדׁש, ַּגם ְׂשִריִדי ַהְּקֻדּׁשָ 

  ְּגבּוָרָתם ְּבִקְרָּבם ְּפִניָמה ְּכֶגָחִלים עֹוְממֹות. 
ל לֹא יּוַכל ָלבֹוא ִלְׁשֵלמּות ָּכֵעת ְּכָבר ֵהִקיץ ַהֵּקץ, ִּביָאה ְׁשִליִׁשית הּוַחָּלה, ַהִּטּפּוס ֶׁשל ֶזַרע ְּבֵהָמה הֹוֵלךְ ְונֹוָצר ְלֵעיֵנינּו, ֲאבָ 

ְיֵדי ֶזַרע ָאָדם, ֶׁשֵהם ְקרּוִאים ְלִהָּוֵצר -ִאם ַעל-ְוַקל ָוחֶֹמר ִלְסּפג רּוַח ֲעִדינּותֹו ַהְּפִניִמית ּוְמַגַּמת ִחּבּורֹו ְלַהֲעִמיד ּגֹוי ֵאיָתן, ִּכי ְּגבּוָרתֹו
  ... ְיֵדי ְּגֻדַּלת עז קֶדׁש-ַעל

קומה הראשונה שהולכת ונבנית לעיננו. הרב יש נטיה, לעיתים, אצל אנשי הרוח לזלזל בעולם החומר. יש שמזלזלים ב
זצ"ל העריך מאוד את  בוניה של הקומה הראשונה. עם זאת חזר והדגיש שקומה זו בלבד לא תשלים את מגמת האומה 

  להיות גוי קדוש.

  הפריחה הגדולה של שתי הקומות

במדע, בכלכלה,  –חשוב לומר כי מאז ימי הרב זצ"ל יש התקדמות אדירה, בלתי נתפסת כמעט בעולם החומר 
  בטכנולוגיה, בטכנולוגיה הגבוהה ועוד ועוד. 

עולם תורה אדיר ומגוון שמצוי בפריחה נפלאה. אנחנו זוכים  –לא פחות מכך, ישנה עליה עצומה בעולם הרוחניות 
המופלא הזה. איזה בית מדרש נפלא יש לנו. איזו זכות ללמוד תורה בכלל ותורה של גאולה להיות חלק מעולם התורה 

  בפרט.   ,בפרט, ברמת הגולן! איזו אחריות הדבר מטיל עלינו תמיד ובפתיחתו של זמן חדש

. גם התקרבות של עוד ועוד אחים שמחפשים את האור הגדול של התורה, בדרכים שונות, בגוונים רביםאנו רואים 
  חלקם, לא מכוונים עדיין, חלקם מובילים למקומות לא ראויים אבל המגמה הכללית היא התקדמות אדירה.

אמנם, אנחנו עדיין בימי מעבר, בעיצומו של תהליך, ותקופת מעבר, כאמור, היא מורכבת. אנחנו נקראים לגדול בתורה. 
הגאולי המתחדש. זו משימה גדולה ומחייבת! אין  לגדול בתורה גדולה ומאירה. תורה כזאת שתתן משמעות לכל הבניין

והרוחני שבו הוא נמצא.  הפיזילנו את האפשרות לראות עצמנו פטורים ממשימה עליונה זו, כל אחד ואחד במקום 
  כמובן, את המקום הרוחני, שומה עלינו לקדם כל הזמן. 

ברור  –ובכל זאת  בשאיפות הרוחניות ועוד, יש גם סיבוכים, יש גם נסיגות, יש עוד הרבה מה לשפר בהנהגה המדינית,
שאנחנו צריכים להתמקד בחיובי, באור העצום. לא מתוך תמימות נמוכה ולא מתוך טשטוש החסר אלא מתוך מבט 

  אמיתי ועמוק.

היינו בחתונה של בוגר הישיבה. שמעתי עובדים באולם מתפעלים ומתרגשים מהחתונה. התפעלתי בראש חודש אייר 
להם. כל ערב הם רואים חתן וכלה. הם רגילים, ועדיין מתפעלים ומתרגשים! אנחנו פשוט כ"כ רגילים. מההתפעלות ש

א אליו בתלונות על רפיסות מול ישראלי. יש ראש ממשלה שאפשר לבו –רגילים שיש לנו צבא. יש רמטכ"ל יהודי 
  יב וכו'. אסור להתרגל, שוב דבר אינו מובן מאליו.האו

  התנערי! מעפר קומי!

 תזכר היכן היינו לפני שנים ממש לא רבות. בפרספקטיבה היסטוריירק לפני כמה ימים ציינו את יום השואה. מדהים לה
  שמונים שנים הם הרף עין, והרי הפער הוא בלתי נתפס!  -שבעים וחמש 

  היינו כחולמים ממש!

רות שלנו. גם בימים הללו ממש, אנחנו ערב יום העצמאות וגם ערב יום הזיכרון. יש מחירים כבדים וכואבים לחי
  לצערנו ולכאבנו הגדול בייחס למציאות המורכבת בדרומה של ארץ.



 

  אבל איפה היינו לפני פחות משמונים שנים?

אני נוהג לחזור על סיפור של אבי מורי ז"ל, סיפור שמייצג בעיני את הפער בין גלות לבין גאולה. בעיירה ויז'ניץ בחבל 
ישיבה חשובה של חסידות ויז'ניץ, ישיבת 'אהבת ישראל ודמשק אליעזר'. באחת משנות  הארץ בוקובינה, שם גדל, היית

התפילה בישיבה עבר רחש בין המתפללים. נודע כי לא הרחק משם,  החושך הראשונות, בעיצומו של יום הדין, תוך כדי
על הגשר שמעל הנהר המהווה גבול בין פולין לבין רומניה עומד יהודי מעוטר בטליתו. מה עושה יהודי על גשר שבין 

. הזקיף סבעיצומו של ראש השנה? התברר כי יהודי זה גורש מפולין, אך עדי רומניה לא יכול היה להיכנ ,שתי מדינות
. סבי ז"ל נקרא בדחיפות אל האדמו"ר בעל סבצד הפולני לא איפשר לו לחזור ואילו הזקיף הרומני לא איפשר לו להיכנ

זצ"ל וזה נתן לו מפתחות למקום בו היו טמונים תכשיטים יקרי ערך ומיני מצלצלים. סבי לקח מהם  דמשק אליעזר'ה'
דם נבער מדעת, שאף אינו יודע קרוא וכתוב, ורק כך 'זכה' אותו והלך לשחד את הזקיף הרומני, שהיה מן הסתם א

  לגלות רומניה. סיהודי להיכנ

ביום הדין ובכל ימות השנה. ראיתי השנה  תלוי בין שמים לארץ. זה היה מעמדו מהו יהודי בגולה? עלה נדף, תלוש,
זו תמונה מהמזעזעות  הלא הייתכמה סרטונים קצרים ביום השואה. באחד מהם ראיתי תמונה שנחרטה בי עמוקות. 

כמו גם הסיפור הקודם שסיפרתי, שהרי בימים ובשנים שאחרי התרחשותו פקדו את יהודי ויז'ניץ כהמוני יהודים ביותר (
אבל דוקא תמונה זו זעזעה אותי מאוד. הסרטון מתאר גירוש של יהודים מהעיירה שלהם,  )אחרים זוועות איומות

, שפניה חרושי קמטים, כאשר חייל נאצי הים. רואים שם אשה זקנה, סבתא יהודמדתולמעשה את איסופם לקראת הש
פרה סוררת שיש להשיבה אל טור  המרושע עומד לידה ומזיז את פניה, כבדרך אגב, באמצעות שוט שבידו, משל היית

   הבהמות המיועדות לשחיטה. מה היינו באותם ימים? אפס, עפר ואף אפר.

  כאן ועכשיו! –ישעיהו 

האם אפשר שלא לראות את הגאולה בעינינו? ברוך ד' לומדים עכשיו את ספר ישעיהו בחבורה גדולה. גם אני משתדל 
  ללמוד וככל שאני קורא את הנבואות אני רואה ש'ישעיהו זה כאן'. כאן ועכשיו. וודאי עוד הרבה בעתיד.

אתם  –שים לארץ ישראל, למדינת ישראל תראו את המטוסים שמביאים עולים חד –הרב בני אייזנר זצ"ל היה אומר 
(ישעיהו ס, ח). " ִמי ֵאֶּלה ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ְוַכּיֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֵֹתיֶהם"רואים את המטוס? לא, אתם רואים את ישעיהו הנביא: 

נבין  –איזה קיבוץ גלויות לא נתפס. אם נשאל כעת כל אחד מהנוכחים בבית המדרש מהיכן הגיעו סבא וסבתא שלו 
  מיד שכל המציאות שלנו היא נס. נס עליון.

והיום? לפני  לפני כמה עשרות שנים הנשיא האמריקאי ושאר מנהיגי העולם לא מיהרו להפציץ את כבשני אושוויץ...
ים בודדות מישהו היה מאמין שנשיא המעצמה הגדולה בעולם ידבר כפי ששומעים היום? שהוא יזמין רב חבד"י שנ

שינאם על מדשאת הבית הלבן, כשהנשיא האמריקאי מאחוריו, ויסביר לעולם מה עניינו של יהודי, שעם ישראל רוצה 
כיר בירושלים כבירת עם ישראל, יכיר ברמת לתקן את העולם ושהאור ינצח את החושך. מי היה מאמין שאותו נשיא י

  הגולן?

אולי אנחנו היינו מתכננים את הדברים אחרת ונותנים לאדם קצת יותר ענוותן ופחות נהנתן לנהל את העולם, אבל 
  אפשר להתעלם מהמהלך האלוקי שיש כאן?

 "ִלְמִׁשיחֹו ְלכֹוֶרׁש ה'ּכֹה ָאַמר " –כשבניין הבית השני הוא ע"י הצהרת כורש, אותו מכנה הנביא בשם המדהים 'משיח' 
  זה יותר 'ישיביש'? אז - (ישעיהו מה, א)

הגדיל ד' לעשות עמנו' ' –'הגדיל ד' לעשות עם אלה' ורק אח"כ  –לפעמים הגויים מכירים מתהליך הגאולה עוד לפנינו 
  היינו כחולמים! –ובאמת  –

  לדעת להתבונן

אנחנו פותחים את יום העצמאות  על כל חסד ד' עלינו. ,ומהללים על כל הטובביום העצמאות אנחנו שמחים מודים 
  ה'".ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי "ז בתהילים המסיים בפסוק: במזמור ק"

ק. אלו ומזכיר היה כי לאבן עזרא יש שני פירושים לפסו ,ר' אברום זצ"ל היה חוזר הרבה בימי הישועה על הפסוק הזה
 יהיו השם חסדי כי אמר משה' ור אל נפלאות והתבונן כמו' ה חסדי הנבונים - ויתבוננו" דברי האבן עזרא, שם:

  ם".מתבונני

אם אני מבין נכון, הפירוש השני אומר שחסדי ד' עצמם מתבוננים, היינו שהחסד האלוקי 'מחפש' היכן לחול. עלינו 
לאפשר לו לחול. הפירוש הראשון אומר שעלינו להיות נבונים. 'מי חכם' מי שחכם ונבון הרי הוא מתבונן בחסדים 



 

לב, ז):  ונן, כפי שאנו מצווים בשירת האזינו (דבריםהמופלאים של רבש"ע. רבינו הרצי"ה היה חוזר על הצורך להתב
  . אם אנו מצווים להתבונן בדורות הקודמים קל וחומר שעלינו להתבונן במה שעתה לנגד עינינו."ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור..."

לא לזלזל  צריך לדעת לראות, להתבונן, לא להתרגל לחסד העצום, לחזור ולהודות, וגם כשיודעים שלא הכל מושלם
במה שיש. הרצי"ה היה מזכיר פעמים רבות את דברי הגמרא בסוטה על 'צדיקים שאינם מאמינים', כפי שהוא כינה זאת. 

  : הבא. והגמרא בסוטה (מח, א) מביאה את דברי הנביא הללו באופן "ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות"הנביא זכריה (ד, י) אומר: 

 שלא, בהן שהיה קטנות? לבא לעתיד שולחנן שיתבזבז לצדיקים גרם מי? קטנות ליום בז מי כי: דכתיב מאי, אלעזר' ר אמר
  . ה"בהקב האמינו

של עולם, בהנהגתו, בהשגחתו ומאמינים גם בעם ישראל  ובריבונאנחנו מבקשים להיות צדיקים שמאמינים. מאמינים 
לנגד עינינו. אנחנו רוצים להיות נבונים. להיות ובכוחות האלוקיים המופלאים הגנוזים בקרבו וגם באלו המופיעים 

  להודות לקב"ה על כל השפע המופלא שהוא מרעיף עלינו. נותמדזהצדיקים שמתבוננים. להיות כאלו שלא מחמיצים 

  כיצד מברכין?

 –. צריך לומר שבאמת השאלה הזאת מהדהדת בחלל העולם פרק כיצד מברכין –התחלנו בשעה טובה מסכת ברכות 
  כיצד מברכין? צריך לדעת לברך!  

 מילי: אמר רבא; דנזיקין מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האי: יהודה רב אמר" בגמ' בבבא קמא (ל, א) מובא:
  ."דברכות מילי: לה ואמרי; דאבות

מי שרוצה להיות חסיד עליו לקיים מילי דברכות (בין השאר). אנחנו רוצים להיות חסידים ולדעת לברך. החיים של 
. מאה ברכות ביום! יש כאן אתגר! בשבת באמת צריך להתאמץ להגיע למאה ברכות, לה'אדם מישראל רצופים בברכות 

ל כך. הרמב"ם מחלק את הברכות לשלושה מינים אבל מבחינה רוחנית זהו אתגר יום יומי. הרי יש ברכות רבות כ
  (הלכות ברכות א, ד): 

 כדי ובקשה והודיה שבח דרך שהן הודאה וברכות, מצות וברכות, הנייה ברכות, מינים שלשה כולן הברכות כל נמצאו
  .ממנו וליראה תמיד הבורא את לזכור

 מופיעה חלוקה לארבעה מינים. הוא מונה את ברכות התפילה כמין בפני עצמו. כמה גוונים יש בברכות! באבודרהם
שעל ירקות מברכים  ,הלא כך מנמקת הגמרא את שיטת רבי יהודה במשנתנו ברכות הנהנין עצמן כל כך מפורטות.

  'בורא מיני דשאים' ולא 'בורא פרי האדמה' (ברכות מ, א): 

 אותו מברכין ביום וכי, יום יום' ה ברוך: קרא אמר - יהודה דרבי טעמא מאי: פפא בר חיננא רבי איתימאו זירא רבי ואמר
  .ברכותיו מעין לו תן ומין מין כל, נמי הכא; ברכותיו מעין לו תן ויום יום כל: לך לומר אלא? אותו מברכין אין ובלילה

לרזולוציה הזו, ואעפ"כ הפירוט הוא עצום. לא די לברך. צריך לתת אמנם, אין הלכה כרבי יהודה בירקות. איננו יורדים 
אלוקי תשומת לב מפורטת לכל דבר ודבר, לכל חסד אלוקי, לשים לב שכל שפע הוא עניין בפני עצמו. את הטוב ה

לא רק בגאולה אלא גם בתפוח! האמת ניתנת להאמר שגם את הגאולה ממש אפשר לחוש בפירות צריך לדעת לראות 
'אין לך קץ  –לאים שגדלים בארץ ישראל בכלל וברמת הגולן בפרט. אילו ענבים, אילו תפוחים, אילו נקטרינות המופ

הרב ישי, שנסע כבר כמה פעמים לאירופה לשם בדיקת ענייני כשרות,  מגולה מזה' (סנהדרין צח ומטעי רמת הגולן).
  יחס לענבי רמת הגולן.מעיד שטעם הענבים בצרפת, המפורסמת בגפניה, הוא כ'פלסטיק' בי

  התבוננות, אהבה והנאה! –הברכות 

כולתן של יהברכות מלמדות את האדם מישראל להתבונן ! הלכות ברכות ברמב"ם מצויות בספר אהבה, כיוון שבאמת ב
הברכות להביא לאהבת ד'. הן מזכירות לנו בכל עת ובכל מפגש עם המציאות את רבש"ע ונוכחותו וחסדו. הרמב"ם 

'מצוות הזכירה', שכן אלו מצוות המזכירות לנו אותו ית' בכל צעד  –מכנה במורה נבוכים את המצוות שבספר אהבה 
  ושעל במהלך חיינו.

  ג, יג): כוזרי יד מהעולם, אומר ריה"ל (הברכות מגבירות את ההנאה של החס

 העולם מן מוצא שהוא מה כל על תמיד שיברך, עריבות על עריבות לו ויוסיף ויקבענו עריבותו שיחזיק ומה: החבר אמר
  . ממנו שמוצאו ומה

לאדם להיות מודע  לפליאתו של מלך כוזר, שהרי הברכות הן טורח, מבאר רבי יהודה הלוי שהברכות הן שמאפשרות
למשמעות המפגש שלו עם המציאות החומרית. המודעות לשפע האלוקי נותנת משמעות עמוקה לחוויה של האדם 



 

במפגשו עם טובות העולם. הברכה מבחינה בין הנאתו האנושית לבין הנאה בהמית מעולם החומר. מעניין לראות את 
ט של הצורך לברך על ההנאה. הריטב"א מסביר שמרוב דברי הריטב"א בתחילת הלכות ברכות בייחס למושכל הפשו

היות הדבר פשוט שחייבים לברך, לא ציוותה על כך התורה בפירוש. 'אסור להינות מהעולם הזה בלא ברכה' הוא 
  מושכל פשוט!

  לפני ה'! –ההלל והברכות 

ולפני שהיא אומרת  ,הגמרא בתחילת פרק שישי של בברכות מחפשת מקור לחיוב לברך ברכות הנהנין לפני המזון
שהדבר הוא סברה פשוטה וכנ"ל, היא מביאה מקור מפסוק בפרשת קדושים בו מכנה התורה את פירות השנה הרביעית: 

  'קדש הלולים'. הרש"ר הירש (ויקרא יט, כד) מבאר שיש קשר מהותי בין מצות נטע רבעי לבין ברכות הנהנין:

 אלא איננו רבעי נטע דין של עצמו וכל"; הילולים" למטרת קדושה זו אאל, הפירות בגוף תלויה איננה רבעי נטע קדושת
 ולפעמים - רשות שיש, בכך בייחוד מתבטא הילולים קדושת של זה ... אופי'לה וכניעה הודאה של ביטוי -" הלולים קדש"

' ה לפני ויאכל, לירושלים פדיונם את שיעלה ובלבד - חולין בתורת מקום בכל לאוכלם מותר: הפירות את לחלל - חובה
  ... 'ה את בו לעבוד כדי לאדם ונתנו, הפרי את ברא' שה, מעיד המחלל"; הילול" הוא החילול של עצמו כל. בשמחה

 למדו מכאן), שם ברכות( עקיבא' ר ולדעת; במלים הילול הן הנהנין ברכות כן, במעשים הילול הוא שהחילול כשם אך
 המאכל את מביא המברך כי. כאן האמור" הלולים - חילול"ל דומות הן אף שהרי; הנהנין ברכות את לתקן ישראל חכמי
 בשעת גם' ה מנגד יסור שלא, בלבו גומר הוא הרי ... - הבורא לאל נכנע הוא שעה באותה; ממנו יאכל בטרם', ה פני מול

". ברוך" במושג המובע והוא, לו קדושות מטרות ויקדם', ה את יעבוד אכילה בשעת ... וגם'ה פני מול יאכל אלא, אכילה
    ).א, ו ברכות ירושלמי( ומלואו עולם של פדיונו: לברכה קורא אבהו' ר והן

הבאת המאכל אל מול פני ד', כבפירות השנה הרביעי. לימוד הלכות ברכות בעיון, בהעמקה  ,הברכה היא, אם כן
ובאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא יקרב אותנו בעזרתו יתברך, להיות מתבוננים בחסדיו של מקום. הברכות עצמן, ככל 

של ימי התשועה שאנו  ךיהלתתקרבנה אותנו לאהבתו יתברך. ה –שנכוון בהן ונעניק להן את תשומת הלב הראויה 
הקב"ה  ם שלידאלו וגם אלו יזכונו להתבונן בעוד ועוד חס –עומדים בפתחם, וברכות הנהנין על ההנאות הרגילות 

  עלינו.

  מועדים לשמחה לגאולה שלמה!

  

  ק בלימוד תורה ועבודת ה'. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזו ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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