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אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה  ה'היך שאל מעמך כי אם ליראה את אל ה'ועתה ישראל מה ו: "כתוב בפרשתינ

שבפסוק זה מנויים  (הקדמה). כתב המסילת ישרים (דברים י, יב)" אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ה'ד את ותו ולעבוא
שלמות הלב, ושמירת כל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לה' יתברך. והם: היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, 
  המצוות. לא קל להגיע למדרגות נשגבות אלו, ולכן עלינו להבין מהי הדרך להשגתם.

  
 ,היה רבי מאיר אומר: :)מנחות מג(המשכיל יבין, שהמפתח לקניית מדרגות אלו מרומז בפסוק עצמו. אומרת הגמרא 

פירש רש"י,  ", ע"כ.יך שואל מעמךה' אלק מהועתה ישראל "בכל יום, שנאמר  ברכות מאהחייב אדם לברך 
". נמצא, ש"מאה ברכות" הם הסוד להשגת מעלות אלו. אנו נתרכז בחיוב הראשון מאהאל תקרא "מה" אלא "

  , ואיך "מאה ברכות" מביאים להשגתה.היראההנזכר, והוא 
  

כוון במחשבתו , יצייר וינוכח: כשאומר "ברוך אתה", שהוא לשון (שער ב, פרק ב)כתב היסוד ושורש העבודה 
, כי מלא כל הארץ כבודו. ואם אינו מכוון ומצייר כן במחשבתו, כאילו אומר ברכה זו ממש כנגד הבורא יתברך

וגורם , שביטל ברכה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, ועונשו גדול, כאילו לא בירך כלל ,ברור לכל בר שכל
, א ברכה, כי ברכה שכזו לא נחשבתשאכל ושתה בל בברכת הנהנין עוד מוסיף סרה. העדר נחת לבורא

. ולא זאת בלבד, אלא יש לו גם עונש על הוצאת שם (ברכות לה), כמבואר בגמרא ונקרא מועל בקדשים וגזלן
שמים לבטלה, רחמנא ליצלן, כי בברכה שמברך בלא כוונת הלב, אמר שם הקדוש והנורא בפיו, ולבו בל עמו. 

העולם", שלא יחטוף שלש תבות אלו, אלא יחשוב על משמעות גם יזהר האדם מאוד כשאומר "אלקינו מלך 
אין כוונתם  –"כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה"  (ברכות מ:)המילים. כי בודאי מה שאמרו בגמרא 
אם לא חשב בלבו  "ה' אלקינו מלך העולם"כי מה בזה שאומר האדם שיאמר שם ומלכות בפיו ללא כוונה, 

הלואי הוסיף: " (סימן ח). אוי לאותה בושה, ע"ש. ובצוואתו של היסוד ושורש העבודה ה"ממש שמדבר לפני הקב
   שלא יאמר [ברכות] כלל ולא יוציא מפיו כמה אזכרות הקדושים שבהם לבטלה, היינו בהסח הדעת".

  
ער, אך פשוטים מאוד לכל איש אמת. היתכן שהיהדות היא כה שטחית שדורשת ׂשדבריו הקדושים מסמרי 

ם פטפוטי מילים בעלמא? הלא כל בר דעת יודה שבן המבקש מאביו רשות להשתמש בחפץ מסויים, והאבא מהאד
רואה שהבן לא שם לב ולא התכוון למה שהוציא מפיו; ולא עוד, אלא הבן אינו אפילו מבחין שמדבר אל אביו, 

אביו? אדרבה, האבא יכעס  אלא זרק מפיו מילים בעלמה, שאין זו נטילת רשות! האם הבן יצא ידי חובתו כלפי
  ויפגע מהתנהגות שכזו! 

  
אנו צריכים להבין, כשנוטלים דברי מאכל בידנו, דברים אלו אינם שלנו, אלא שייכים לבורא עולם. וכשאנו 
מברכים עליהם, אנו מבקשים רשות לאוכלם. האם יצאנו ידי חובתנו בברכה אם המילים יצאו מפינו ללא הכרה 

רשות מבעל המאכל? אלא כמכונה המתוכנתת לומר "שהכל נהיה בדברו" על משקים, והרגשה שאנו מבקשים 



"העץ" ו"האדמה" על פירות וירקות, "מזונות" על עוגות וכו'? אלו דברים פשוטים שצריכים להתבייש בהם, 
של כי אפילו ילד קטן מבין שלא מתנהגים ומדברים כך עם אבא, או אפילו עם אדם זר. נראה את כוחו העצום 

היצר הרע, שאפילו בדברים הגיוניים ופשוטים, הוא מצליח להכשיל אותנו. וזה שאמר רבי לייבל איגר: "אין 
לך חכם ומחוכם כהיצר הרע. ואם כן מדוע הוא נקרא "כסיל"? מפני שיש לו עסק עם כסילים". הוא פשוט מהפך 

  לם לא היה עושה אפילו לאדם זר.את האדם מבר דעת לכסיל, וגורם לו לעשות לאביו שבשמים דברים שלעו
  

אחת הסיבות שהקב"ה ברא בעולמו יחס של אב ובן, הוא כדי שהאדם ילמד מזה איך להתנהג עם הקב"ה. בצורה 
לכל הפחות, להתייחס ולדבר עם אבינו שבשמים. שורש  שאנו רוצים שבננו ידבר ויתייחס אלינו, כך עלינו,

שבן מבקש מאביו, הוא רואה אותו, ולכן אינו מתנהג כך. אבל כיון הבעיה היא שלא רואים וחשים את הקב"ה. כ
שאנו לא רואים את ה', קל לנו להוציא מילים מהפה המכוונים אליו בלי מחשבה כלל. וזוהי בדיוק הסיבה 
שהברכה נטבעה בלשון נוכח, ברוך "אתה", כדי שהאדם יצייר במחשבתו שמדבר עם ה' פנים אל פנים כפשוטו. 

זו, אין על מה להתחיל לברך. אולי עדיף שהאדם יקליט את עצמו מברך וישמיע את ההקלטה לפני  בלי נקודה
כלל ולא [ברכות] הלואי שלא יאמר "כל פעם שרוצה לאכול. והלא אמר ה"יסוד ושורש העבודה" בצוואתו: 

  ".היינו בהסח הדעת, יוציא מפיו כמה אזכרות הקדושים שבהם לבטלה
  

והגאון מווילנא  (פרדס רימנוים שער א, פרק ט)הוא משמעותו של שם "אלקינו". כתבו הרמ"ק יסוד נוסף בכל ברכה 
  . שהקב"ה משגיח עלינו בהשגחה פרטית שהפירוש של "אלקינו" הוא (אדרת אליהו דברים א)

  
ה אירהדרך קניית : (פרק כה)עתה נבין איך "מאה ברכות" מביאות את האדם לקניית היראה. כתב המסילת ישרים 

 , כדכתיבהיות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם :האחד .ם אמתייםיענינ שניעל  נותא ההתבונהי
אין נסתר מנגד ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול השני: ו .), ג(ישעיה ו "מלא כל הארץ כבודו"

והוא מה שאמרו  .)ו-יג, התהלים ק(" מי כה' אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ, כדכתיב "עיניו
שבכל  אדםוכיון שיתברר ל". דע מה למעלה ממך, עין רואה ואזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים": )ב, א(אבות 

, הוא עומד לפני שכינתו יתברך, אז מאליה תבוא בו היראה והפחד פן יכשל במעשיו, שלא נמצא מקום שהוא
אמנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת  .יתברך יהיו כראוי לפי רוממות כבודו

השכל אלא אחר רוב העיון  והלא יצייר ,כי כיון שהדבר רחוק מחושינו .ההתבוננות וההסתכלות הגדול
והוא שיהיה האדם וכו'  יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה ,וגם אחר שיציירהו .וההשקפה

 ,דהיינו ,ת הדברותיעתו אמדבר הזה תמיד בשבתו, בלכתו, בשכבו, ובקומו, עד שיקבע בדמתבונן ומעיין ב
עת ובכל שעה, ואז יירא אותו שכינתו יתברך בכל מקום, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל  ותמצאית הותיאמ

  , ע"ש. באמת
  

 –ניו יתברך בכל עת הרי ש"מאה ברכות" הם ממש הדרך לקניית היראה: ההתבוננות שאנו ממש עומדים לפ
"). וכבר אמר המסילת ישרים, לקניית היראה אלקינו), ושמשגיח עלינו תמיד בהשגחה הפרטית (""אתה ברוך("

", שבתו, בלכתו, בשכבו, ובקומונדרשת התבוננות תמידית, והלא האדם מברך ברכות למשך כל אורך היום: "ב
תית מה' יתברך. ה' יזכנו ליראה אותו תמיד ולעבדו ונמצא מתבונן בשני דברים אלו תמיד, וזוכה ליראה אמ

  בלבב שלם!
  מאמר החכם  

  במקום להוסיף חומרה להלכה, מוטב להוסיף יראה לעשיה.  
  האדמו"ר מקוצק

 
“MeAfar Kumi” is printed and distributed to Shuls every week. 

Sponsorships are greatly appreciated! To sponsor future editions please call (303) 437-9210. 
 MEAFARKUMI@GMAIL.COM -ניתן לקבל את הדברי תורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל 


