
בזכות תפילת 'רב'
ְּבֵני  ִמְּפֵני  מֹוָאב  ַוָּיָקץ  הּוא  ַרב  ִּכי  ְמאֹד  ָהָעם  ִמְּפֵני  מֹוָאב  "ַוָּיָגר 

ִיְׂשָרֵאל" (כב ג)

'תורת  בספרו  ויטאל,  חיים  רבנו  תלמיד  הכהן  חיים  רבי  פירש 
חכם':

לרעים  כינוי  הוא  "ָהָעם"  כי  מבואר  יא)  (יא  לעיל  רש"י  בדברי 
לפרש  ויש  ָהָרע".  ַהֶּזה  "ָהָעם  י)  יג  (ירמיה  כתוב  וכן  שבישראל, 
"ִמְּפֵני  חששו  מואב  בני  כי  למדים  אנו  הפסוק  מתחילת  כי 
ָהָעם" – אף מהפחותים שבישראל, ומדוע? "ִּכי ַרב הּוא" – שמא 
יתפללו להשמדתם ו"אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של 
רבים" (ברכות ח א). ובנוסף יראו "ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – מהצדיקים 
הטובים  מעשיהם  בזכות  הם,  מעטים  אם  שאף  שביניהם, 

ינצחום אף בלא תפילה.

מה עלינו ללמוד מבלעם?
"א אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱאקָי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה" (כב יח)

אמר מרן ה'חפץ חיים':

שחיתות  מול  משתאים  אנו  עומדים  פרשתנו  פסוקי  למקרא 
נפשו של בלעם הרשע; בפיו מצהיר הוא בצדקנות כי לא יוכל 
הוא  בלבו  ואילו  ה',  לרצון  תואם  שאינו  קטן  צעד  אף  לעשות 
זומם להחטיא את ישראל בפעור. בוודאי לא כתבה זאת התורה 
כדי שנתחלחל ממעשיו, אלא כדי שנלמד מכך אורחות מוסר; 
הלוא אף אנו מבקשים טרם תפילת שמונה עשרה: "ה' שפתי 
פינו  לפצות  מסוגלים  איננו  כביכול  תהלתך",  יגיד  ופי  תפתח 
בכל  שבפועל,  ייתכן  זה  וכיצד  הבורא,  את  לשבח  כדי  אפילו 
ממלל  ופינו  רסן  כל  משולחות  שפתינו  העולם  לענייני  הנוגע 

'חפץ חיים החדש' על התורהללא הרף דיבורים אסורים?! 

המתפלל צריך לכוון את לבו
"ַוִּיַחר ַאף ֱאקִים ִּכי הֹוֵל הּוא" (כב כב)

יש לתמוה: הכיצד ייתכן שחרה אף ה' על בלעם באותה שעה, 
בלעם  שהלך  הזמן  אותו  שבכל  א)  ז  (ברכות  חכמים  אמרו  הרי 
עם בלק, לא כעס הקדוש ברוך הוא כלל, כדי שבלעם לא ינצל 

שעה זו כדי לקלל את ישראל?

לאדם  שאסור  מבואר  ב)  כח  (ברכות  במשנה  צבי':  ה'חכם  תירץ 
להתפלל בעודו רוכב על החמור, כיון שהעיסוק ברכיבה מונע 
באותה  כי  לפרש  נוכל  מעתה  בתפילה.  הנדרשת  הכוונה  את 
שעה שרכב בלעם על אתונו יכול היה הקדוש ברוך הוא לכעוס, 
שהרי בלעם לא יכול היה לנצל את רגע הכעס כדי לקלל את 

ישראל בזמן שדעתו מוסחת מחמת הרכיבה.

ַאף  "ַוִּיַחר  הכתוב:  בלשון  היטב  מדוקדקים  הדברים  והרי 
 הֹוֵל "ִּכי  ומדוע?  ימים,  באותם  כעס  שלא  אף  על   – ֱאקִים" 
הּוא!" – כיוון שבאותה שעה בלעם רכב על אתונו ולא יכול היה 

להתרכז בקללתו.
'כרם שלמה' שנה יא חוברת ט

שלוש רגלים כנגד חטא העגל
"ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשׁש ְרָגִלים" (כב כח)

רגלים  שלש  החוגגת  אומה  לעקור  מבקש  אתה  לו,  "רמז 
בשנה" (רש"י).

מפני מה רמזה האתון לבלעם דווקא על מצווה זו, וכי חסרות 
מצוות אחרות שבני ישראל מקפידים עליהן?

א):  כד  (להלן  הפסוק  את  מאמסטרדם:  שאול  רבי  הגאון  פירש 
"ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו", תרגם יונתן בן עוזיאל: "ְוַׁשִוי ְלַמְדְּבָרא 
כלומר,  ַּתָמן",  ַדֲעָבדּו  ְדֵעיְגָלא  עוְּבָדא  ֲעֵליהֹון  ְלַמְדַּכר  ַאְנּפֹוי 
בלעם ביקש להזכיר לפני ה' את מעשה העגל כדי לקטרג על 
ישראל. והנה, ביוצרות ליום שני של פסח אנו מבקשים: "יכופר 
'אלה' ב'אלה הם מועדי'", כלומר, יכופר עוון העגל שנאמר בו: 
שעליה  המועדים  במצוות  ד),  לב  (שמות  ִיְׂשָרֵאל"   ֶהיֱא "ֵאֶּלה 

נאמר: "ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי" (ויקרא כג ב).

לפי זה נוכל להבין מדוע רמזה האתון לבלעם דווקא על מצוות 
שלוש רגלים, שכן בכך רמזה לו, שאם מבקש הוא לקטרג על 
ישראל בגין חטא העגל, עליו לדעת שכבר התכפר להם חטא 

'בנין אריאל'זה בזכות מצוות שלוש רגלים.

קריאת פרשת בלק בהתעוררות
"ָמה ֶאּקֹב א ַקּבֹה ֵא-ל" (כג ח)

אמר האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימינוב:
השפה  ומן  הכרח  מתוך  אלא  נאמרו  לא  בלעם  של  ברכותיו 
ולחוץ, לכן כדי לתת בהן תוקף שתהיינה לתועלת בעבור ציבור 
באהבה  בכוונה,  לקוראן  הקורא  בעל  על  שומה  המתפללים, 

ובאמונה שלֵמה.
גולדרס  שכונת  של  רבה  הלפרין  אלחנן  רבי  הגאון  העיד  ואכן 
מרדומישלא',  'הגאון  ענגיל  שמואל  רבי  זקנו  על  בלונדון,  גרין 
כי מעולם לא היה מתרגש בקריאת התורה, כפי שהיה מתרגש 

בעת שהיה קורא בתורה את פרשת בלק.
'שיחתן של עבדי אבות' ח"ב עמ' לד

בלעם 'בירך' את ימי הדין
"ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר" (כג יא)

רבנו  חותנו  בשם  סופר'  ה'חתם  הביא  רמז  בדרך  נפלא  פירוש 
עקיבא איגר:

שהינם  תחנון  בהם  שאומרים  ימים  רכ"ב  ישנם  רגילה  בשנה 
בהם  אומרים  שלא  ימים  קל"ב  ולעומתם  דין',  'ימי  בבחינת 
על  בלק  התרעם  כך  על  רחמים'.  'ימי  בבחינת  והינם  תחנון 
בלעם: "ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתי" – ביקשתיך שתהפוך אף את קל"ב 
'ימי הרחמים' של ישראל ל'ימי דין', ואילו אתה לא די שהותרת 
את  אף  ֵּבַרְכָּת"  "ְוִהֵּנה  הוספת  מתכונתם,  על  הרחמים  ימי  את 

'תורת משה'"ָבֵר" ימי הדין.

כדי לקום כיהודי יש ללכת לישון כיהודי
"ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא א ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף" (כג כד) 

בהוראה:  ערוך'  ה'שולחן  חיבורו  את  פתח  יוסף'  ה'בית  מרן 
הרמ"א  ובהגהות  בוראו",  לעבודת  בבוקר  לעמוד  כארי  "יתגבר 
הוסיף על דבריו: "ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב". 
סדר  שלכאורה  מפרימישלאן  מאיר  רבי  הצדיק  תמה  כך  על 
הדברים הינו הפוך מהסדר המבואר בפסוק (דברים ו ז), תחילה: 
"ּוְבָׁשְכְּב" ולאחר מכן: "ּוְבקּוֶמ". וביאר בדרך צחות, כי הרמ"א 
הוראת  לקיום  המפתח  טובה;  עצה  להשיאנו  בדבריו  ביקש 
בוראו",  לעבודת  בבוקר  לעמוד  כארי  "יתגבר  ערוך':  ה'שולחן 
הוא  מי  לפי  ידע  מיטתו  על  "ובשכבו  ההוראה:  בקיום  טמון 

שוכב".

על פי זה ביאר רבי יוסף אריה פיש אב"ד האדאד אף את סדר 
ָעם  "ֶהן  בהם:  שיתקיים  ישראל  זוכים  כיצד  שלפנינו:  הכתוב 
"א  בעצמם:  שמקיימים  ידי  על  ִיְתַנָּׂשא",  ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא 
את  קורא  "כיצד?  רש"י:  שפירש  וכפי  ֶטֶרף",  יֹאַכל  ַעד  ִיְׁשַּכב 
שהולך  מי  רק  כי  המקום",  ביד  רוחו  ומפקיד  מטתו  על  שמע 

לישון כ'יהודי' זוכה לקום כ'יהודי'.
'דברי מאיר' לקוטים; 'דברי יוסף'

תפילה בבית מדרשו של צדיק
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

"ַּכָמה ָיאָוון ִהינּון ָּבֵּתי ֶמְדָרֵׁשיכֹון ְּבַמְׁשְּכָנא ִדי ַׁשֵמׁש ְּבהֹון ַיֲעקֹב 
אַבּוכֹון" (תרגום יונתן).

בוסקא  של  רבה  באב"ד  דב  ישכר  רבי  למד  התרגום  מדברי 
במקום  תפילתם  לקבוע  להשתדל  ישראל  של  למנהגם  מקור 

שהתפלל בו בעבר אדם גדול.
'אוצר יד החיים' עמ' קעז

ה'טהורים' לא נטמאו מחמת ה'טמאים'
"ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוִּיְדקֹר ֶאת ְׁשֵניֶהם" (כה ח)

בתרגום יונתן כאן מנה שנים עשר נסים שנעשו לפינחס בשעה 
שקינא את קנאת ה', ואחד מהם שזמרי וכזבי לא מתו מיד, כדי 

שפינחס שהיה כהן לא ייטמא מחמתם בטומאת מת.

נוסח  את  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  פירש  התרגום  דברי  לפי 
תפילת 'על הנסים' הנאמרת בימי החנוכה: "מסרת גבורים ביד 
חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים", ולכאורה היה 
מקום לתמוה, מהו הנס בכך שנמסרו הטמאים בידי הטהורים, 
אולם  הטהורים?  משל  גדול  כוחם  הם  שטמאים  מאחר  וכי 
שהיוונים  אף  שעל  הוא  בכך  הנס  כי  לפרש,  יש  האמור  לפי 
נהרגו, הם לא מתו מיד, וכך נותרו החשמונאים בטהרתם ויכלו 

להחזיר מיד את העבודה למקומה.
'עזרי מעם ה'' – חנוכה

פרשת בלק

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
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כמה טוב הוא שכרה של 'אמן'
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב" (כד ה)

רמז  מכאן  הכולל).  (עם  'אמן'  בגימטרייה   "אָֹהֶלי "ּטֹובּו 
ד  (שה"ש  הפסוק  על  עט)  בראשית  (אגדת  המדרש  לדברי 
לא  יודעין  שאינן  הארץ  עם  "אלו  ָנאֶוה":   ּוִמְדָּבֵרי" ג): 
מגדל  שאינו  כמדבר  לדרוש,  ולא  לשנות  ולא  לקרות 
מדרשות,  ולבתי  כנסיות  לבתי  נכנסין  והן  פירות. 
ומברכין ברוך יוצר המאורות ומחיה מתים, שהוא ברא 
ומחיה מתים, והן עונים אחריו אמן, ואומרים מאמינין 
אנו שהוא מחיה מתים, והוא שברא את העולם – אפילו 
אין בידן אלא שכר אמן זה דים!". וזהו שרמז כאן הכתוב: 
"ַמה ּטֹבּו" – כמה טוב שכרם של ישראל, שבזכות עניית 
 ,"אָֹהֶלי" המכונים:  מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  אמן 

זוכים הם לחיי העולם הבא.
'פרפראות לחכמה'

שקדם "חטאו בכפלים... ולקו בכפלים... ומתנחמים בכפלים..." (איכ"ר א נז) בדור  ישראל  של  חטאם  כי  הובא  ד)  פתיחתא  רבה  (רות  ולקו לחורבן היה שלא היו עונים 'אמן'. והרי ידוע ש'אמן' היא בגימטרייה במדרש  בכפלים  'חטאו  וזהו  ואדנות,  הוי"ה  השמות  שני  שלמה של  לגאולה  שיזכו  בכך  בכפלים'  'ומתנחמים  בכפלים'. 
'מגילת אליהו' [לרבי אליהו הכהן מאיזמיר, בעל 'שבט מוסר'], דרוש לפוריםבזכות עניית אמן בכוונה כראוי.

בימי בין המצרים 
שבהם מייחלים 

אנו יחד עם כל בית 
ישראל לבוא הגאולה, 
נתחזק כולנו בעניית 

אמן כראוי, ובזאת 
נזכה לגאולה השלמה 

במהרה בימינו. אמן.
אמן. עונים ונגאלים.
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רבים מודעים לכוחה העצום של תפילה הנאמרת מעומקא דליבא, אולם לא תמיד זוכה האדם 
לראות תוצאות מיידיות לתפילתו, כמו בסיפור שלפנינו, אותו סיפר המגיד רבי שלמה לוינשטיין 

שליט"א, אשר שמעו מפי הגאון רבי דוד שמידל שליט"א, יו"ר 'אתרא קדישא':

בשנת תשנ"ח רעשה ארץ הקודש מן השמועה הקשה שהגיעה ממדינת בלארוס הרחוקה. בעיר 
מבנה  לבנות  השלטונות  החליטו  לחורבן,  שקדם  בדור  לאלוקים  גדולה  עיר  שנחשבה  גרודנא 
ציבור ענק בשטח בית העלמין היהודי הישן, ובטרם היה סיפק בידי אי מי מהעסקנים למחות 
על כך, כבר רוקנו רשעים אלו מאות קברים מהעצמות שנחו בהם מאות בשנים והניחום בביזיון 

במחסני העירייה.

כשהגיעו הדברים לאוזניו של הגאון רבי דוד שמידל שליט"א, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא' הפועל 
מזה עשרות שנים להגנת קברי ישראל, לא המתין הרב אף לרגע. הוא הקים מיד קול זעקה והחל 
שלטונות  מול  לפעול  היה  שיכול  מי  לכל  שהתקשר  לאחר  העצמות.  להצלת  נמרצת  בפעולה 
הסכימו  שבסופו  מייגע  ומתן  במשא  פתח  ואז  המתאימה,  לכתובת  לבסוף  הגיע  בלארוס, 

השלטונות לאפשר לו להביא את העצמות לקבורה.

ניסיונו רב השנים של הרב שמידל מול גופי שלטון לימדו כי לגורם הזמן יש משמעות קריטית 
להצלחת מהלכי ההצלה. על כן מיהר הוא למנות שליח מיוחד ממקורביו והורה לו למהר לטוס 

לרוסיה כדי להציל את העצמות.

"אנא, עשה את מירב ההשתדלות כדי שקבורת העצמות תתבצע כבר ביום בואך", ביקש הרב 
ַההּוא" (דברים  ַּבּיֹום  ִּתְקְּבֶרּנּו  ָקבֹור  הפסוק: "ִּכי  את  בפניו  מצטט  שהוא  תוך  מהשליח,  שמידל 
כא כג), שממנו למדו הפוסקים (ראה שו"ע יו"ד שנז א) כי קיימת חובה להשתדל לקבור את 

המת 'בו ביום'.

השליח  של  רגליו  עמדו  סוף  סוף  ברוסיה,  ביניים  נחיתת  שכללה  וקשה  ארוכה  טיסה  לאחר 
על אדמת בלארוס. קשיי הבירוקרטיה האופייניים למדינה זו לא פסחו אף עליו, אך בסייעתא 
דשמיא לאחר מאמצים מרובים הצליח להגיע למשרד הממונה על בית הקברות הישן בגרודנא.

"נשלחתי מישראל, בקשר לעצמות של היהודים שפונו מבית הקברות", אמר השליח לפקידים 
האפרוריים שישבו במשרד מחוסרי מעש. הללו הביטו זה בזה, עושים עצמם כאינם מבינים על 

מה מדובר, ולבסוף הסכים אחד מהם להפטיר: "האחראי לא נמצא".

"אין בעיה, אמתין עד שישוב", אמר השליח והתיישב על כיסא פנוי שעמד במקום. הפקיד ניסה 
התרשם: "אין  לא  השליח  אך  שבועיים!",  בעוד  רק  יבוא  הוא  דבריי:  את  הבנת  להתחמק: "לא 

בעיה", אמר, "הצטיידתי בכמות מזון שמספיקה לי לתקופה זו...".

משראה הפקיד כי לא בנקל יעלה בידו לשלח את האיש ממשרדו, נכנע. הוא התקשר לגורמים 
האישורים  את  בעבורך  "השגתי  לשליח:  הודיע  שיחה,  של  ארוכות  דקות  ולאחר  שמעליו, 

הנדרשים. תוכל לגשת כבר עכשיו למחסן עם משאית וליטול משם את ארגזי העצמות".

שהייתה  גוי  איתר  מהרה  ועד  הסמוך,  לרחוב  לצאת  מיהר  הוא  לרגע.  אף  המתין  לא  השליח 
לו  הבהיר  לדרך  יצאו  טרם  העבודה.  את  לבצע  הסכים  הגון  סכום  ותמורת  משאית  ברשותו 
השליח כי הוא מוכרח לסיים את קבורת העצמות עוד באותו יום, ואף הבטיח לו סכום הגון אם 

יעמוד במשימה.

הקברות.  בית  למתחם  והביאום  העצמות  ארגזי  את  העמיסו  והשנים  הסכים,  המשאית  נהג 
"עתה", אמר השליח, "עלינו לסיים את מלאכת הקבורה כמסוכם, בטרם תשקע השמש".

"מהר כל כך?", העמיד הנהג פני מופתע, "הרי זה בלתי אפשרי!".

"אבל סיכמתי אתך", ניסה השליח למחות, אולם הנהג פכר את ידיו תוך שהוא מביט חליפות 
בשעון שעל ידו ובמשאית העמוסה בארגזים: "אין כל דרך הגיונית לעשות זאת" - אמר הנהג, 
"אולי אם היו עומדים לרשותי כאן ועכשיו כמה עשרות פועלים נמרצים ומסייעים לי, היה בידי 

לסיים את המלאכה בזמן", הוסיף בנימה צינית.

מבט קצר שהעביר השליח על הארגזים שגדשו את ארגז המשאית, הבהיר לו כי אמת בפי הנהג. 
המשימה הייתה בלתי אפשרית.

כמעט וחשב להרים ידיים, אלא שאז התעורר בלבו הרהור: "כיצד מתיר אני לייאוש להשתלט 
עליי, ובפרט שעדיין לא התפללתי לסייעתא דשמיא?!".

ממחשבה למעשה. נעמד השליח בפינת בית הקברות והחל נושא תפילה מעומק לבו:

"ריבונו של עולם, עשיתי כל שיכולתי כדי להציל את כבודם של שוכני עפר; התאמצתי וטסתי 
נהג ומשאית ואף הודעתי לו מראש כי אני  מהארץ, התעקשתי מול פקידים קשוחים, שכרתי 

מוכרח לקבור את העצמות היום, ויותר מכך אין בידי לעשות. עתה עשה אתה את שלך!"

טרם הספיק השליח לסיים את תפילתו וכבר חש בטפיחה על שכמו. הוא הביט לאחוריו והבחין 
באברך צעיר נשוא פנים, אשר כמו 'צנח' למקום משמים.

"היכן הוא הקבר של גאון פלוני?", שאלו האברך. "אינני יודע", השיב השליח, והמשיך בשאלה: 
"מהיכן הגיע כבודו לכאן?" 

בבני  גדוש  אוטובוס  לעבר  בידו  והחווה  בהדגשה,  האברך  השיב  להתפלל",  כדי  לכאן  "הגענו 
ישיבות צעירים שחנה בקרבת מקום.

התעניין,  באוטובוס?",   נמצאים  נוסעים  "כמה  התפעלותו;  את  לכלוא  היה  יכול  לא  השליח 
והאברך השיב לפי תומו: "חמישים".

ליותר מכך לא היה השליח זקוק. הוא זינק לעבר האוטובוס כשהאברך נגרר בעקבותיו, נכנס 
"ברצוני  לדבר:  החל  מיד  והוא  מופתעות,  בפנים  בו  הביטו  הנוסעים  הנהג.  לצד  ונעמד  לתוכו 
על  לנוסעים  סיפר  ארוכה  דקה  שבמשך  ולאחר  השליח,  פתח  כאן...",  מעשיי  מה  לכם  לספר 
שליחותו, גולל בפניהם את הסיום המפתיע: "אינני בעל מופת, אולם זה עתה ביקשתי מבורא 
וישלים  חלקו  את  הוא  יעשה  האפשריו ת,  ההשתדלויות  כל  את  אני  שעשיתי  שכיוון  העולם, 
האפשרות  ובידם  במותניהם  שכוחם  צעירים  חמישים  עיניי,  מול  הופעתם  והנה  המלאכה.  את 
להשלים את המלאכה בטרם תשקע השמש. אני כשלעצמי רואה בכך אות משמים, אולם אתם 

עשו כהבנתכם...".

חמד  בחורי  חמישים  הדמיון.  מעולם  כלקוח  היה  נדמה  מכן  שלאחר  ברגעים  שנראה  המחזה 
הפשילו את שרווליהם והחלו לעבוד במרץ רב תחת הנחייתו של השליח המסור.

עוד בטרם שקעה חמה היו כל העצמות טמונות בתוך האדמה למנוחת עולמים, והשליח יכול 
היה להתקשר לארץ ולדווח לרב שמידל כי שליחותו הושלמה במלואה, בעזר ממרומים. 

'לאור הנר' שבועות תשע"א

מעלתה של ברכת 'אהבה רבה'
בתוכה  כוללת  זו  מופלאה  ברכה  רבה'.  'אהבה  ברכת  היא  בתפילה  מרטיטים  היותר  החלקים  מן 
כמה וכמה בקשות ושבחים נפלאים, כפי שכתב האבודרהם: "ותמצא כי בברכה זו נכללים דברים 

רבים, כי השם יאהב אותנו מכל האומות ונתן לנו תורה, ולהאמין בייחודו ושהוא אדון הכל".

לאור חשיבותה של ברכה זו, הקפידו יראים ושלמים לאומרה בכוונה יתרה. וכפי שכתב היעב"ץ 
בסידורו 'בית יעקב': "ברכת אהבה רבה צריך לכוון בה הרבה. שכוללת דברים רבים, ביחוד עניין 
נתינת התורה הקדושה המביאה אותנו להצלחה האמתית ולרב טוב הצפון, אשר על כן באהבתה 
נשגה תמיד. ומתפללים להשם יתברך, יפתח ליבנו להבין ולהשכיל באמיתו, שלא נגע לריק, ויטע 

בליבנו אהבתו ויראתו, ולייחד שמו באהבה".

'לב  בסידורו  מבעלזא  שלום'  ה'שר  של  חתנו  מאלעסק,  העניך  חנוך  רבי  הביא  מופלאה  עובדה 
שמח':

שצדיק  בספר,  וראיתי  רבה',  'אהבה  בבקשת  מאוד  להיזהר  אדם  צריך  האיך  מוסר  בספרי  "ידוע 
אחד נאמר לו בחלום על מה שאין משיח בא – בשביל שאינם נזהרים ב'אהבה רבה' לומר בכוונה. 
הדעת  ויתרבה  גדול  אור  יתווסף  שאז  הכוונה  משיח  ביאת  דעיקר  מחמת  לו,  אמרו  והטעם 
להבין ולהשכיל תורתו יתעלה, ממילא כשאנחנו מבקשים בכוונת הלב: 'ותן בליבנו בינה להבין 
האומר  מביא  בלב  הכוונה  ידי  על  לכך  משיח.  של  מאור  עתיד,  של  כח  מתעורר  בזה  ולהשכיל', 
מהרה  'ותוליכנו  הברכה:  מבקשים בסיום  אנו  זה  ומטעם  משיח.  של  גאולה, היינו התגלות אורו 

קוממיות לארצנו'".

זרעם  על  להתפלל  בפיהם  שגורה  ואם  האב  תפילת  תהיה  "ותמיד  הביא:  י)  (מז  ברורה  במשנה 
שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות. ויכוון מאוד בברכת 'אהבה רבה', ובברכת התורה 
בשעה שאומרים 'ונהיה אנחנו וצאצאינו', וכן כשאומר ב'ובא לציון' 'למען לא ניגע לריק ולא נלד 

לבהלה'".

סוד ההצלחה בתורה
בכך  די  לא  התורה,  את  ולהשיג  ללמוד  כדי  מצאנז:  חיים'  'שפע  בעל  דהרה"ק  בפומיה  מרגלא 
כפי  שלו,  שהחכמה  ממי  רחמים  לבקש  עליו  אלא  פעמים,  ואחת  מאה  פרקו  את  האדם  ששונה 
שאמרו חכמים (מגילה ו ב): "לאוקמי גירסא – סייעתא מן שמיא היא". אם ילמד אדם תורה מבלי 
שישפוך לבו באהבה רבה ולא יתפלל אל ה' שיעזרהו וירחם עליו לזכור את תלמודו, לא יתקיים 

תלמודו בידו וישכח הכול (דרשות חומש רש"י בהעלותך).

ואכן, על רבים מגדולי ישראל העידו כי ברכה זו נאמרה מפיהם בהתרגשות יתֵרה, והיו מהם שאף 
תלו בה את עיקר הצלחתם בלימוד התורה. 

כך העיד הגאון המהרש"ם על הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג, שרגיל היה לומר כי מי שלא 
אמר ברכת 'אהבה רבה' וברכת 'אתה חונן' בכוונה, בלתי אפשרי שיחדש באותו יום חידוש אמתי. 
כאשר אחד מתלמידיו שח בפני רבו כי חידש היום דבר אמת, על אף ששכח לכוון בברכות הנ"ל, 
הטוב' [מיכלזון]  ('שמן  לפי האמת  את דבריו והוכיח שאינם  ועל אתר סתר  הקשיב הגאון לחידושו 

דף ל ב).

תשוקתו  בגודל  שהכירו  ומכיריו  רואיו  מלצר:  זלמן  איסר  רבי  הגאון  העיד  מוולוז'ין  הנצי"ב  ועל 
ואהבתו לתורה, עמדו משתאים בעת שהיו רואים אותו מתמוגג בדמעות שליש ומתייפח כקטן 
'אהבה רבה': "והאר עינינו בתורתך". והיה אומר הנצי"ב כי  המתחטא לפני אביו בבקשו בברכת 
ביום שאינו בוכה ב'אהבה רבה', אינו זוכה לחדש בתורה. ופעם אף ביטל את שיעורו הקבוע מחמת 

שבאותו בוקר לא התעורר לבכייה באמירת 'אהבה רבה'.

כשהיו נקלעים אורחים לישיבת וולוז'ין ולפנות ערב היו מבקשים לשוב לביתם, היה מייעץ להם 
נכדו הגר"ח מבריסק להישאר ללון בוולוז'ין, רק כדי לראות את ברכת 'אהבה רבה' של סבו הנצי"ב 

('בית היין' מאמר ט; 'עובדות והנהגות' ח"ג עמ' קסג).

אף על מרן ה'חזון איש' העיד אחד מבאי ביתו: "עמדתי מאחורי כסאו בתפילת שחרית של יום 
טוב דשבועות, וראיתי שכאשר הגיע לברכת 'אהבה רבה' כל גופו הזדעזע והתמוגג בבכי כמו ילד 

קטן" ('מעשה איש' ח"ה עמ' קטז).

לא מספיק לבקש...
טרם ניגש לגופה של ברכה, נזכיר את משלו הנוקב של מרן ה'חפץ חיים', על  אותו אביון שביקש 
להשיא את בִתו ולא הייתה בידו פרוטה לפורטה. נזכר האביון בחברו מילדות אשר ברבות הימים 
הפך לעשיר מופלג והרהר לעצמו: 'מי יודע אולי ממנו תבוא התשועה'. ממחשבה למעשה בירר 
העני את כתובתו של העשיר, הִדַּפק על דלת ביתו והציג עצמו בפניו. העשיר שמח מאוד לראותו 
והתעניין למבוקשו. או אז פרץ העני בבכי והחל לתנות בפניו את מצבו הקשה מזה שנים, ובפרט 
עתה כאשר בתו הגיעה לפרקה ואין בידו פרוטה להוצאות נישואיה, והתחנן בפני חברו שיושיט 

לו את עזרתו.

נכמרו רחמיו של העשיר על ידידו משכבר הימים, אך כיוון שלא היה ברשותו באותה שעה סכום 
שהיה בו כדי לחלץ את חברו ממצר, ביקשו שיסור למשרדו למחרת בדיוק בשעה זו, והוא יעניק 
לו ממון ביד רחבה וישתדל למלא את כל מחסורו. ביום שלמחרת המתין העשיר לחברו בשעה 
'אולי  העשיר,  הרהר  יודע',  'מי  להגיע.  בושש  שהלה  אלא  גדול,  כסף  סכום  כשבידו  המיועדת 
סיבה פתאומית מנעה בעדו מלהגיע'. אלא שלמחרת שוב נפגשו החברים, והעני, כביכול זו הפעם 
הראשונה שבה נפגשו, החל שוב לבכות ולתנות את רוע מצבו. גם עתה נכמרו רחמיו של העשיר 

על חברו, והוא קבע בעבורו פגישה חוזרת למחרת היום בשעה היעודה.

אלא שגם הפעם המתין העשיר לריק. וכמעשהו מאמש, למחרת נפגשו שוב השניים, והעני החל 
העני  הגיע  לא  ששוב  אלא  בשלישית,  פגישה  לו  וקבע  נעתר  העשיר  ידידו.  באוזני  לבכות  שוב 
כבר  ידידו,  באוזני  לבכות  שוב  החל  והעני  הרביעית  בפעם  השניים  נפגשו  כשלמחרת  לפגישה. 
פקעה סבלנותו של העשיר והוא אמר: "כבר שלושה ימים שאני ממתין לך עד בוש, ברצוני למלא 
את מבוקשך, אך עתה נוכחתי לדעת כי בזדון נמנעת מלהגיע ואינך רוצה באמת להיחלץ מצרתך, 

ומה לי עוד להמתין לך?!"

אף אנו מתחננים בכל יום בדמעות שליש: "אהבה רבה אהבתנו... אבינו מלכנו... ותן בלבנו בינה 
תורתך...".  תלמוד  דברי  כל  את  ולקים  ולעשות  לשמר  וללמד,  ללמד  לשמוע  ולהשכיל,  להבין 
את  למלא  ומבקשים  במרומים  גדולים  רחמים  מתעוררים  בוודאי  כך,  ומתחנן  עומד  כשיהודי 
משמים  יומו...  לעמל  רץ  ואץ  תפיליו  את  היהודי  מקפל  התפילה  לאחר  שמיד  אלא  בקשתו. 
עומדים ומצפים כי יקבע זמן ללימוד התורה, כדי שיוכל לקבל את כל השפע המוכן לו משמים, 
אולם האיש אינו מופיע, ולמרבה הפליאה למחרת הוא מעז לבקש שוב בשברון לב... ('להגיד', פר' 

ואתחנן).

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

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

חמישים פועלים בן רגע


