
קנאותו של פינחס מכפרת על ישראל
"ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאקָיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יג)

ב'פרקי דרבי אליעזר' (סוף פכ"ט) מבואר, שלאחר שקינא אליהו 
מצוות  את  ישראל  עזבו  אחאב  מלכות  שבתקופת  על  ה'  לפני 
ברית המילה (מלכים א' יט י, וראה זהר נח דף סו ב), אמר לו הקדוש 
הוא  (פינחס  בשיטים  קנאת  מקנא;  אתה  "לעולם  הוא:  ברוך 
אליהו)... וכאן אתה מקנא, חייך שאין ישראל עושין ברית מילה 

עד שאתה רואה בעיניך".
על דברי 'פרקי דרבי אליעזר' הוסיף ה'בני יששכר' והביא מדרש 

נוסף ששמע בשם האדמו"ר רבי שלמה מקרלין:
"בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו שיצטרך להיות בכל 
מקנא  שאני  ידעת  'אתה  אליהו:  אמר  שבישראל,  מילה  ברית 
לשמך יתברך; הנה אם יהיה הבעל-ברית בעל-עבירה לא אוכל 
לסבול להיות שם!', והבטיחו השם יתברך שיכפר להבעל-ברית 
ואז יהיה ריקן מעבירות. והשיב עוד: 'אפשר יהיה המוהל בעל 
עבירה', הבטיחו השם יתברך שיכפר גם לו. השיב עוד: 'אפשר 
לסבול',  אוכל  ולא  עבירות  בעלי  שם  העומדים  הקהל  יהיו 

הבטיחו השם יתברך שיכפר לכל הקהל".
"ַּתַחת  שלפנינו:  הכתוב  מלשון  ללמוד  נוכל  אלו  לדברים  רמז 
אליהו,  הוא  פינחס,  של  קנאותו  מתוך   – ֵלאקָיו"  ִקֵּנא  ֲאֶׁשר 
ְּבֵני  ַעל  "ַוְיַכֵּפר  לבקשתו  הוא  ברוך  הקדוש  נעתר  לאלוקיו, 

ִיְׂשָרֵאל", כדי שיוכל להשתתף עמם במעמד ברית המילה.
'אגרא דפרקא' אות קמו

אם חטא – בוודאי 'ישוב'
"ְלָיׁשּוב ִמְׁשַּפַחת ַהָּיֻׁשִבי" (כו כד)

בשביל  'ישוב'  אותו  וקורא  יג),  מו  (בראשית  'יֹוב'  הוא   – "'ָיׁשּוב' 
שבעלי ישיבה היו" (בעל הטורים).

אם אכן 'בעלי ישיבה היו', מדוע לא כינה אותם הכתוב: "יושב"?
ביאר רבי דב לבלוביץ רבה של העיירה ִקיְׁשַקַרׁש שבהונגריה: 
במסכת ברכות (יט א) הביאה הגמרא: "תנא דבי רבי ישמעאל: 
אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה – אל תהרהר אחריו 
כונתה  מה  מפני  מובן  זה  לפי  תשובה".  עשה  ודאי  ביום... 
משפחה זו בשם 'ישוב', ללמדך שמתוך שתלמידי חכמים הם, 

'דיבובי חן'אף אם חטאו, בוודאי שבו בתשובה.

צלפחד לא בירך 'ברוך שפטרני'
"ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים א ָהיּו לֹו" (כז ג)

בין  הקשר  מהו  וכי  צלפחד,  בנות  של  דבריהן  את  להבין  יש 
העובדה שמת צלפחד בחטאו, לעובדה שלא היו לו בנים?

קוטנא  אב"ד  טרונק  יהודה  יצחק  רבי  כתב  לכך  נפלא  ביאור 
בספרו 'מקרא מפורש':

לעול  בנו  את  האב  שמכניס  שביום  פסק  ב)  רכה  (או"ח  הרמ"א 
מצוות עליו לברך: 'ברוך שפטרני מעונשו של זה'. בטעם הדבר 
על  האב  נענש  מצווה  בר  גיל  עד  ה):  (ס"ק  אברהם'  ה'מגן  כתב 
מעונשו,  אביו  נפטר  במצוות  הבן  מתחייב  וכאשר  בנו,  חטאי 
ולכן חובה עליו להודות על כך. אך תמה ה'פרי מגדים' (א"א ה): 
אם כן, מפני אין מברכים כך אף על בת שנעשית בת מצווה? 
וביאר: כיוון שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמן, הרי 
כמעט ואין לאב מצוות שחייב לחנכה בקטנותה. ממילא 

אינו נענש על חטאיה, ולפיכך אינו צריך לברך עליה כבן.
מדברי הפוסקים נראה שאדם אינו מת מחמת חטאי בנותיו, כי 
אם מחמת חטאי בניו. ולפי הלכה זאת נבין כי כך אמרו בנות 
ש:  מכך  ֵמת"?  ְבֶחְטאֹו  "ִּכי  אנו  יודעות  מהיכן  למשה:  צלפחד 
היה  בוודאי  נענש,  ואם  מחמתם,  שייענש  לֹו"  ָהיּו  א  "ּוָבִנים 

זה בחטאו.

קרבן התמיד בימינו
"עַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני" (כח ו)

יש לתמוה: הרי בזמן הזה איננו זוכים להקריב את קרבן התמיד, 
וכיצד זה מכנה אותו התורה: "עַֹלת ָּתִמיד"?

ברם, הרי כבר אמרו חכמים (ברכות כו ב) כי "תפלות כנגד תמידין 
תקנום", ועוד אמרו במדרש (ילק"ש ואתחנן רמז תתלד) שקריאת 
שמע של שחרית ושל ערבית הינה כנגד תמיד של שחר ותמיד 
קרבן  את  אנו  מקיימים  בימינו  שאף  ונמצא  הערביים,  בין  של 

'אמרי שמאי'התמיד.

פרשת מוספי השבת אינה נקראת
"ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים" (כח ט)

איננו  מה  מפני  כיון):  ד"ה  א  כג  (מגילה  התוספות  בעלי  תמהו 
ַהַּׁשָּבת",  "ּוְביֹום  פרשת  את  ושבת  שבת  בכל  לקרוא  מוסיפים 
כפי שאנו מוסיפים בימים טובים ובראש חודש את פרשת קרבן 

היום?
וביארו זאת בשלושה אופנים:

והרי  בלבד,  פסוקים  משני  מורכבת  השבת  מוספי  פרשת  א. 
הלכה היא שאין לקרוא בתורה פחות משלושה פסוקים.

מוספי  בפרשת  שבת  בכל  הקריאה  את  מסיימים  היו  אילו  ב. 
השבת,  בעניין  ההפטרה  את  אף  לקרוא  עלינו  היה  השבת, 

ונמצא שהיינו חוזרים בכל שבת על אותה הפטרה.
ולפיכך  חטאת,  קרבן  המוספים  בין  הקריבו  ומועד  חג  בימי  ג. 
תיקנו חכמים לקרוא את פרשת מוספי היום, כדי שבזמן הזה 
שאין לנו בית מקדש תכפר לנו הקריאה כאילו הקרבנו חטאת. 

זקוקים  איננו  כן  ועל  חטאת,  הקריבו  לא  זאת,  לעומת  בשבת, 
לקרוא בפרשת מוספיה.

ואת מוסף יום השבת 'הזה'
"עַֹלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל עַֹלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה" (כח י)

"ואת  מייחלים:  אנו  טובים  וימים  שבתות  של  מוסף  בתפילת 
את  להבין  ויש  לפניך...",  ונקריב  נעשה  הזה  יום...  מוסף 

משמעותה של תוספת המילה 'הזה'?
ביאר האדמו"ר רבי שלמה מרדומסק:

כתבו הקדמונים (ראה ספר המנהיג הל' הלל עמ' רסג) שכשייבנה בית 
מלהקריבם  שנמנעו  הקרבנות  כל  את  ישראל  יקריבו  המקדש 
'הזה':  אומרים  אנו  מדוע  מובן  לדבריהם  הבית.  שנחרב  מאז 
עצמו  בפני  מועד  כל  ושל  ושבת  שבת  כל  של  שקרבנו  כיוון 
במהרה  המקדש  בית  לכשייבנה  ידינו  על  מוקרב  להיות  עתיד 

בימינו.
'תפארת שלמה' שבת קודש

הסבר נוסף לכך כתב בספר 'עלי ציון' (תניינא):

בתוספת המילה 'הזה' מביעים אנו את בקשתנו, שבית המקדש 
השלישי ירד בנוי מן השמים עוד היום, וכך נזכה להקריב בו את 

קרבנות היום 'הזה'.

בין 'יום תרועה' ל'יום הזכרון'
"יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" (כט א)

 – השנה  ראש  את  אנו  מכנים  התפילה  בסדר  מדוע  להבין:  יש 
'יום הזכרון', ולא 'יֹום ְּתרּוָעה' כפי שמכנה אותו התורה?

שהקדוש  התפילין  מצוות  לגבי  אמרו  א)  ו  (ברכות  בגמרא  והנה 
ברוך הוא וישראל מזכירים בה זה את שבחו של זה; בתפילין 
ֶאָחד  ּגֹוי  ְּכִיְׂשָרֵאל   ְכַעְּמ "ּוִמי  כתוב:  הוא  ברוך  הקדוש  של 
ָּבָאֶרץ" (שמואל ב' ז כג), ובתפילין של ישראל כתוב: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 

ה' ֱאֵהינוּ ה' ֶאָחד" (דברים ו ד).

מבקש  הוא  ברוך  הקדוש  בענייננו:  אף  לבאר  נוכל  זה  פי  על 
ראש  את  מכנה  הוא  כן  ועל  ישראל,  של  שבחם  את  להזכיר 
ביום  בשופר  לפניו  ישראל  שמריעים  על  תרועה'  'יום  השנה 
ישראל  זאת  לעומת  כולו,  העולם  על  אותו  ממליכים  ובכך  זה 
את  מעלה  הוא  זה  שביום  יתברך  שבחו  את  להביע  מבקשים 
'יום  זיכרונם לטובה, ועל כן הם מכנים את ראש השנה בכינוי 

הזכרון' (ראה 'קדושת לוי' פר' בא ד"ה ואמרתם).
'מעדני שמואל' [לר"ש הרצברג]

הימנעות ממאה ברכות – עינוי לנפש
"ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת 

ַנְפׁשֵֹתיֶכם" (כט ז)

בדברי הזוהר הקדוש (אח"מ סח ב) הובעה תמיהה, מדוע נאמר 
ביום הכיפורים: "ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם", הרי יום הכיפורים הינו 

עינוי לגוף ולא לנשמה?

ביאור נפלא לכך הובא בשם הגאון מטשיבין: יום הכיפורים הינו 
היום היחיד בשנה שבו קשה עד מאוד לקיים את מצוות אמירת 

מאה ברכות, והרי אין לך עינוי נפש גדול מזה.
קובץ 'קול התורה' מ"ז עמ' כג

פרשת פינחס

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שראל

פני ם

בשכר מאה ברכות זוכים ל'בריתי שלום'
"ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" (כה יב)

מאה  אמירת  תקנת  על  המקפיד  של  הרב  לשכרו  רמז 
ברכות ביום דרש רבי אהרן הכהן מלוניל בספרו 'ארחות 
יום  בכל  ברכות  מאה  האומר  ברכות):  מאה  (דין  חיים' 
ֱאמֹר"  "ָלֵכן  שנאמר:  הבא,  העולם  בן  שהוא  לו  מובטח 
– אמור "ָלֵכן" (בגימטרייה ק') ברכות, ומובטח לך שתקבל 

"ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום".

הוסיף וכתב רבי יצחק ְמַג'ֶלד, מרבני בגדד, בספרו 'צלח 
'אמן',  המילה  טמונה  ֱאֹמר"  "ָלֵכן  למילים  בינות  רכב': 
ענו  לא  אם  מושלמת  אינה  שהברכה  שכיוון  ללמדנו 
אמן אחריה, נמצא שעניית אמן הינה חלק בלתי נפרד 

מתקנה זו.

עניית עניית 
אמן אמן 

מעלה מעלה 
את את 

הברכההברכה

ביום א' ט"ו בתמוז יחול יומא דהילולא של הגאון הקדוש המקובל 
רבי משה קורדוברו זיע"א. בספרו 'ספר גירושין' (אות כב) 
הביא את שהתחדש לו בלימודו עם 'מגיד' שנשלח אליו מן השמים:

אמרו חז"ל "גדול העונה אמן יותר מהמברך", ואף כי לעינינו 
נראה שהעונה אמן טפל למברך, דע כי על פי הסוד הברכה 
בפני עצמה אינה יכולה לעלות למעלה כראוי. והעונה אמן 
הוא שנותן בה את הכוח שבאמצעותו יכולה היא לעלות 

למעלה ולהתקבל לרצון לפני הבורא ברוך הוא.

אמן. משלימה את הברכה.
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יצחק  רבי  הגאון  התרצ"ו.  בשבט  לכ"ה  אור  משפטים,  לפרשת  שלישי  יום  לֵיל  אישון 
אלפייה עסוק היה כמדי לילה בלימוד מעמיק עם תלמידיו המופלגים בישיבת המקובלים 
שבראשותה עמד, כשלפתע פרצה האש הגדולה שכמעט כילתה את בית המדרש, וכפסע 
היה בינה ובין גרימה לנפגעים בנפש, אלמלא שמע ה' לתפילתו והחיש את ישועתו בנס 

מופלא.

הגאון רבי יצחק אלפייה זצ"ל היה מראשי עדת המקובלים בירושלים שבין החומות. הוא 
נולד בשנת ה"א תרל"ח בעיר חלב שבסוריה. בגיל צעיר עלה לארץ עם אביו, ומאז קבע 
את לימודו בין כותלי ישיבת המקובלים 'בית א-ל', שם עלה והתעלה בחכמת הסוד לצד 
חדש  'אור  המקובלים  ישיבת  את  הקים  תר"ע  ה"א  בשנת  הנגלה.  בתורת  הרבה  שקידתו 
וצמח צדיק' בבית הכנסת 'שדי חמד' ששכן בבניין בית החולים 'משגב לדך', ומאז לא חדל 
קול התורה להישמע בה עד לכיבוש הרובע היהודי בידי הלגיון הירדני בשנת ה"א תש"ח.

כאמור, אירע המעשה באחד מהלילות הרבים שבהם ישבו רבי יצחק ובני חבורתו ועסקו 
בתורה עד אור הבוקר כדרכם בקודש. וכך תיאר רבי יצחק את השתלשלות המקרה:

"פתאום באמצע הלימוד התלקחה אש חזקה ב'לוקס' (מנורת נפט) הדולק ותלוי באמצע 
הישיבה. ושלהבת עלתה, ולשון אש גדולה נתפשטה מכל צדדיו ומעלה ומטה, וקול פצצה 
חזקה עד למאוד נשמעה ממנו למרחקים, ונפט בוער בלהבה נופל ממנו מכל צד ומכל עבר 
ופינה. וכל היחידים, השם ישמרם, חשו להם מהר לברוח בפחדם על נפשם מסכנת אש 
השריפה, ולא נשארתי כי אם אנכי לבדי עומד בבהלה עצומה, וברוב פחד ואימה על ספרי 

הקודש וספרי התורה, וארון הקודש אשר המה שמה".

בהמשך סיפר הגאון כי ניסה לבקש מהשמש שיגיש לו דליי מים כדי לכבות את האש שלא 
בכל  מים  מצא  לא  הוא  אך למרבה הצער  שבו,  על ספרי הקודש  המדרש  בית  את  תכַלה 
השטח הקרוב. האש התחזקה והתפשטה, ורבי יצחק שחשש לנפשו רץ ממקומו אל פתח 
אך  בעדו,  שיסייעו  החולים  בית  מצוות  לבקש  וניסה  החולים  לבית  הסמוך  המדרש  בית 

הדלת הייתה נעולה וקולו לא נשמע.

עיניו של רבי יצחק הביטו בבהלה באש שהחלה להיאחז בבימה הסמוכה לארון הקודש. 
עוד רגע והיא מכלה את בית המדרש. הוא הביט סביבו אובד עצות. איש לא היה שם כדי 
לעזור לו, ונותרה לו רק ברירה אחת; לפנות אל הכול יכול, היושב במרומים ומאזין לתפילות 

עמו ישראל ברחמים, כדי שישלח את עזרתו מקודש ויעצור את האש המשתוללת.

נשא רבי יצחק את עיניו למרומים בתחינה וזעק:

"ריבונו של עולם, הלוא ידעת כי תורה לשמה אנו לומדים בבית מדרש זה יומם ולילה. אנא 
החש מהרה את ישועתך כי כול יכול אתה, ואין מעצור בידך מלהושיע!"

אך סיים רבי יצחק את תפילתו הקצרה, והנה הוא מבחין בעיני רוחו, ביד נעלמה היוצאת 
מעל ארון הקודש ופשוטה באוויר... באותו רגע, באופן בלתי הגיוני לחלוטין, אירע לפתע 

הנס, והאש דעכה ושקעה בבת אחת.

רבה.  עבודה  לו  נותרה  לא  כבר  מים,  מעט  עם  כלי  כשבידו  השמש  סוף  סוף  כשהגיע 
מהם על אי אלו שרידים שעדיין בערו, ומיד לאחר מכן כבתה האש  הוא הספיק לשפוך 
לחלוטין. לצוות בית החולים 'משגב לדך' שבאו למקום רגע קל לאחר מכן, כשבידיהם דליי 

מים מלאים כבר לא נותרה עבודה...

את  לכבות  ממרומים  שנשלחה  נעלמה  יד  אותה  את  רוחו  בעיני  שראה  יצחק  רבי  הגאון 
האש, לא היה זקוק להוכחות כלל כי נעשה במקום נס פלאי. אולם אם זקוק היה מישהו 

להוכחות על גודל הנס, המשכו של הסיפור לא הותיר בליבו כל ספקות.

"חשבתי בדעתי", המשיך הגאון וסיפר, "הואיל והקדוש ברוך הוא עשה לנו נס והצילנו מכל 
נזק ופגע רע, על כן מחובתנו לכבד את בית הכנסת מהמים שנשפכו על הארץ, ומרסיסי 
הזכוכית הרבים שנפלו מהלוקס כשנבקע והתפוצץ, וזאת כדי שלא ימנע הדבר מהרבים 

להתפלל במקום לכשיאיר הבוקר".

פנה אפוא רבי יצחק אל השמש וביקשו לסייע בידו לנקות את המקום, אלא שמה מאוד 
השתומם הוא כשהחווה לו השמש אל עבר הבימה, שם עמדה הזכוכית הגדולה והכבדה 
של מנורת ה'לוקס', כשהיא שלמה ללא פגע. כביכול מישהו ניתק אותה מהתקרה הגבוהה 

והניחה בעדינות על גבי הבימה בשלמות וללא כל נזק.

הנפט  מיכל  לחלוטין,  שלמה  נותרה  הזכוכית  בעוד  שכן  בעליל,  הגיוני  בלתי  נס  זה  היה 
שהיה מחובר אליה התבקע והתנפץ לרסיסים על אף שהיה עשוי ממתכת חזקה, והעיד על 

כך קול הפיצוץ שנשמע בזמן השריפה למרחקים.

ובכן, מי הוא זה שהניח את הזכוכית על הבימה? שאלה זו נותרה ללא מענה. רק הגאון 
שראה בעיני רוחו את אותה יד נעלמה שנשלחה ממרומים בעקבות תפילתו, ידע גם ידע כי 
כפי שהייתה שלוחה ממרום לכבות את האש, כך נשלחה כדי לפרק את הזכוכית מהמנורה 
הבוערת ולהניחה על הבימה, למען יהיה הדבר למזכרת נצח כי לא יעזוב ה' את חסידיו, 

ויענה לתפילתם בעת שוועם אליו.

רוב  על  לה',  תודה  שירת  כמאליה  פרצה  במקום  הנאספים  יתר  ושל  יצחק  רבי  של  מפיו 
חסדיו וטובותיו עמם, ועל שזכות התורה שנלמדה במקום לשם שמים במשך עשרות שנים 

ברצף, עמדה להם להצילם מאסון. 

הקדמה לספר 'יאיר נתיב' [לר"י אלפייה]

אורה זו תורה

('ארחות  'יוצר אור' ביאר רבנו אהרן  מלוניל  'אהבה רבה' לברכת  בטעם שהסמיכו את ברכת 
חיים' ח"א דין ברכו אות ב): "שבה מזכיר... נתינת התורה המאירה מכל המאורות, שהשמש אינו 

מאיר אלא ביום, והתורה מאירה ביום ובלילה". בהמשך דבריו הסמיך לכך את סדר מזמור 
י"ט בתהלים התואם לסדר ברכות קריאת שמע; תחילתו בפסוק: "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים" – כנגד 
ברכת המאורות, המשכו בפסוק: "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" – כנגד ברכת 'אהבה רבה', 

וסופו בפסוק: "ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה" – כנגד ייחוד ה' שבקריאת שמע.

נוסף  ביאור  סופר'  ה'חתם  כתב  בתהלים,  האמור  בפרק  ע"ה  המלך  דוד  של  לשונו  פי  על 
לדברים (ב'הערה לתלמידים' שנדפסה בשו"ת 'חתם סופר' החדש, ח"ח סי' כו בתחילתו):

דוד המלך פותח את המזמור בשבחם של צבא השמים, ובפרט של השמש השוכנת ביניהם, 
אשר: "ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח; ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל 
ְקצֹוָתם", אולם ממשיך ואומר, כי עם כל התועלת הגדולה שאנו מפיקים מהשמש, יש בה 

אף צד נזק, שהרי "ֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו" ְוֻחָּמּה עלול להזיק לבריות.

לעומת זאת, טובה מן השמש היא "ּתֹוַרת ה'" שאף היא בבחינת 'אור' ("אורה זו תורה", מגילה טז 
ב), אך תועלתה ומעלתה היא "ְּתִמיָמה (לשון שלמות) ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" ואין נגרם ממנה נזק כלל.

כיוון שאנשי כנסת הגדולה סידרו את חלקי התפילה לפי מידת חשיבותם בסדר עולה, לפיכך 
'אהבה רבה' על  'יוצר' על מעלת המאורות, ולאחר מכן את ברכת  סידרו תחילה את ברכת 

התורה שמעלתה גבוהה ממעלת המאורות.

'אהבה רבה' או 'אהבת עולם'

בגמרא (ברכות יא ב) הובאה מחלוקת אמוראים בעניין נוסח פתיחת הברכה: לדעת רב יהודה 
בשם שמואל אומרים 'אהבה רבה', ולרבנן אומרים 'אהבת עולם'. הרא"ש בפסקיו (שם פ"א סי' 
יג) הכריע כדעת הגאונים שיש לקיים את שתי השיטות, וקבע את מנהג אשכנז הנהוג כיום 

(על פי פסק הרמ"א או"ח ס א): שבשחרית אומרים 'אהבה רבה' ובערבית 'אהבת עולם'.

בסידורי נוסח ספרד סודר בשחרית ובערבית נוסח אחיד: 'אהבת עולם' על פי מנהג האר"י 
האר"י  שלמנהג  האומרים  שיש  הביא  (שם)  תשובה'  וב'שערי  הקבלה,  ביסודות  ששורשו 

במשך ימות השבוע אומרים 'אהבת עולם' ובשבת 'אהבה רבה'.

ביטוי  הוא  רבה'  'אהבה  פ"ז):  העבודה  נתיב  עולם'  ('נתיבות  המהר"ל  ביאר  הגאונים  הכרעת  את 
לגודל האהבה, ו'אהבת עולם' הוא ביטוי לנצחיותה. כיוון שגודל האהבה ונצחיות האהבה הן 
שתי מעלות בפני עצמן, לפיכך נחלקו חכמי הגמרא איזו מהן עדיפה כדי לקובעה בברכה. 
כנגד  רבה',  'אהבה  מעלת  את  יזכירו  שבבוקר  וקבעו  שתיהן,  את  להזכיר  הגאונים  והכריעו 
מאירות',  'פנים  בבחינת  זו  לאהבה  ביטוי  הינה  בו  השוררת  האורה  שמציאות  היום  מידת 
כי  להאמין  ועלינו  מאירות',  'פנים  אין  שאז  כיוון  עולם',  'אהבת  מעלת  את  יזכירו  ובלילה 
היא  עדיין  מעינינו  נסתרת  כשהיא  ואף  עולם',  'אהבת   – נצחית  היא  אלינו  יתברך  אהבתו 

שרירה וקיימת לעולמי עולמים.

באופן אחר פירש הגאון מוילנא (פירוש להגש"פ, 'והיא שעמדה'):

עולם'  'אהבת  זאת  לעומת  אלינו,  ישיר  באופן  המתייחסת  אהבה  משמעותה  רבה'  'אהבה 
משמעותה אהבה קיימת הנמשכת מימות עולם ומשפיעה אף עלינו. לפיכך בתפילת השחר 
אהבתו  תתחדש  הגאולה  בזמן  כי  רבה',  'אהבה  לשון  נוקטים  אנו  הגאולה  זמן  כנגד  שהיא 
יתברך עלינו מצד עצם המעלה שנזכה לה אז. אך בתפילת ערבית שהיא כנגד זמן הגלות, 

שבו עיקר אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו הינה בזכות אבות נקטו נוסח 'אהבת עולם'.

התורה – סמל האהבה

כתב מרן ה'חפץ חיים' ('שם עולם' ח"א פי"ד) "כיון שאוהב אותנו הקדוש ברוך הוא אהבת עולמים, 
לפיכך נתן לנו את התורה ומצוותיה כדי שבאורה נחיה לעולם". ואכן, מטעם זה בפתח ברכת 
את  נשגבות  במילים  לתאר  מפליגים  אנו  ב)  יא  ברכות  (ראה  התורה  על  שנתקנה  רבה'  'אהבה 

אהבת ה' יתברך אלינו: "אהבה רבה אהבתנו... חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו".

כדברי ה'חפץ חיים', הביטוי הגדול והמיוחד ביותר לאהבת ה' היה בזמן שנתן לנו את תורתו 
הקדושה, אותה חמדה גנוזה שהייתה תחת ידיו במשך תשע מאות שבעים וארבעה דורות 
בחיי  רבנו  המיוחדת  בלשונו  זאת  לבטא  שהיטיב  וכפי  ב),  פח  (שבת  העולם  לבריאת  שקדמו 
'חובת הלבבות' (שער הבחינה פ"ה): "והגדולה שבטובות שהיטיב בהם הבורא לאדם...  בספרו 

התורה הנתונה למשה נביאו עליו השלום".

יש בנותן טעם להביא בעניין זה את שביאר המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין ('אור יחזקאל' ח"ה 
עמ' יד):

ראשית,  לישראל...  הוא  ברוך  הקדוש  שנתן  ביותר  הגדולה  ההטבה  היא  עצמה  "התורה 
להגיע  לזכות  האדם  יכול  בתורה,  הכתובים  המצוות  קיום  ידי  שעל   – התורה  נתינת  בעצם 
מאוד  קשה  היה  התורה  שללא  להוסיף,  יש  וביותר  יתברך.  השם  בעיני  הרצויה  לתכלית 
להכיר במציאות ה' בעולם, ועל ידי נתינת התורה ומעמד הר סיני נראתה מציאותו בחוש, 

כפי שנאמר (דברים ה ד): 'ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה' ִעָּמֶכם ָּבָהר'".

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת 'אהבה רבה'  (א')

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

יד משמים כיבתה את האש


