
זדונות שהפכו לזכויות
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל" (א א)

"לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני 
מפני  ברמז,  והזכירם  הדברים  את  סתם  לפיכך  בהן,  המקום 

כבודם של ישראל" (רש"י).

בהרחבה  הוזכר  המרגלים  חטא  הלוא  המפרשים:  תמהו 
בפרשת  הוזכר  העגל  חטא  ואף  ואילך),  כב  פס'  (להלן  בפרשתנו 
תפגע  שהזכרתם  חששו  לא  ומדוע  ואילך),  ח  ט  (להלן  עקב 

בכבודם של ישראל?

פירש האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודזיסק:

במסכת יומא (פו ב) מבואר שהשב בתשובה שלימה – זדונותיו 
של  תוכחתו  בזמן  לומר:  יש  זה  כלל  לפי  לזכויות.  לו  נהפכות 
בתשובה  ישראל  בני  שבו  טרם  בפרשתנו,  שהוזכרה  משה 
לא  כדי  ברמז  חטאיהם  את  משה  הזכיר  ולפיכך  מאהבה, 
מאהבה  ששבו  לאחר  נאמרו  דלהלן  הכתובים  אולם  לביישם. 
מחמת התוכחה האמורה בפרשתנו, וכיוון שבכך הפכו חטאיהם 

לזכויות, שוב לא חשש משה לפרש את חטאיהם.
'אמרי אלימלך'

לבקש פעמיים על יראת שמים
"ְוִדי ָזָהב" (א א)

"'ודי זהב' – הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם" 
(רש"י).

בברכת החודש אנו מבקשים: "ותתן לנו... חיים שיש בהם יראת 
שמים ויראת חטא... חיים של עשר וכבוד", ולאחר מכן שבים 
ויש  שמים",  ויראת  תורה  אהבת  בנו  שתהא  "חיים  ומבקשים: 

להבין את כפל הלשון.

ביאר מרן ה'חפץ חיים':

כיוון שלאחר בקשתנו הראשונה על יראת שמים אנו מוסיפים 
לבקש 'חיים של עשר וכבוד', יש לחשוש שמא יערערו העושר 
רש"י  בפירוש  כמבואר  זכינו,  שלה  השמים  יראת  את  והכבוד 
שלפנינו שישראל נכשלו בעגל מחמת ריבוי הזהב שהיה להם. 
לפיכך עלינו לבקש בשנית: "חיים שתהא בנו... ויראת שמים" 

למרות העושר שנזכה בו.
'חפץ חיים החדש' על התורה

אילו קרבנו לפני הר סיני – דינו
"ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה" (א ו)

דרש רבי עזריה פיג'ו בעל ה'גידולי תרומה':

אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: "ַרב ָלֶכם" – די היה לכם אילו 
שכן  התורה,  את  לקבל  מבלי   – ַהֶּזה"  ָּבָהר  "ֶׁשֶבת  רק  זכיתם 
קדושה  עליכם  להשפיע  כדי  דיה  הייתה  גדולה  ההר  קדושת 
אמרו  כבר  שהרי  בשלמות.  ולהזדכך  להתעלות  לכם  ולגרום 
פסקה   – סיני  הר  על  שעמדו  "ישראל  א):  קמו  (שבת  חכמים 
את  לקבל  אף  שזכיתם  לשמוח  אפוא  עליכם  כמה  זוהמתן". 
התורה, והרי על כך אנו מודים בסדר הגדה של פסח ואומרים: 

"אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דינו".
'בינה לעיתים' דרוש מט

אשתחוה אל היכל קדשך
"ה' ֱאקֵיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" (א י)

בתהילים  הפסוק  את  זה  לפסוק  הסמיכו  יא)  א  (דב"ר  במדרש 
 ָקְדְׁש ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  ח): "ַוֲאִני  (ה 

ְּבִיְרָאֶת", ויש להבין את הקשר בין הפסוקים.

'תוספות  בעל  של  תלמידו  חזקוני  אברהם  רבי  המקובל  פירש 
יום טוב':

המקדש,  בבית  שנעשו  נסים  עשרה  נמנו  ז)  ה  (אבות  במשנה 
ויש  רוחים",  ומשתחוים  צפופים  "עומדים  הוא:  מהם  ואחד 
לומר כי לנס זה רמז המדרש שלפנינו; על אף ש: "ה' ֱאקֵיֶכם 
את  לקיים  הצפיפות  מכם  מנעה  לא  זאת  בכל  ֶאְתֶכם",  ִהְרָּבה 

."ְּבִיְרָאֶת הכתוב: "ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש
'שתי ידות' פרשת נשא

משה תיקן לומר 'מאה ברכות'
ֶאְתֶכם"   ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  "ה' 

(א יא)

מלשון הפסוק (דברים לג א): "ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַר ֹמֶׁשה ִאיׁש 
ָהֱאִהים" – ראשי תיבות 'מאה', דרשו הקדמונים כי את תקנת 
'מאה ברכות' חידש משה רבנו עליו השלום, ולאחר שבמהלך 
וזאת  כא).  יח  (במדב"ר  וייסדה  המלך  דוד  חזר  נשכחה,  הדורות 
אשר הבטיח משה לישראל בפרשתנו: "ה' ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף 
ברכות,  מאה  יום  בכל  תאמרו  אם  ְּפָעִמים" –  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם 
הוא  ברכה  כל  של  שוויה  שהרי  זהובים,  באלף  תמורתן  תזכו 

עשרה זהובים (חולין פז א).
'כד הקמח' ערך ברכה; 'בעל הטורים' דברים לג א

התיבות  שראשי  מכך  לדרוש  ניתן  הקדמונים  לדברי  סמך 
"ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם" הינם בגימטרייה מאה. ועוד יש להוסיף על 
דבריהם כי בכל התנ"ך מצאנו רק בפסוק אחד נוסף את המילה 
"ִויָבֵר" בניקוד זה: "ְּתִהַּלת ה' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 
ְלעֹוָלם ָוֶעד" (תהלים קמה כא), ולדברי הקדמונים מובן הקשר בין 

פסוקים אלו, כי הלוא שניהם עוסקים בענייני הברכות.
'נחלת יעקב יהושע'

ברכה  רק  כי  ג)  שפב  (חו"מ  הש"ך  דברי  את  להביא  המקום  כאן 
שנענתה ב'אמן' שווה עשרה זהובים, ונראה כי אף לדבריו ניתן 

למצוא רמז בפסוק שלפנינו: "ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף" – הגימטרייה 
של ראשי התיבות היא צ"א כגימטרייה של 'אמן'.

'לעשות עסק' מדברי תורה
"ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים" (א יג)

"חכמים – כסופים" (רש"י).

פירש המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין:

פד  (תהילים  ככתוב  והשתוקקות,  חמדה  מלשון  הוא  'כסופים' 
ג): "ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי". וזאת אשר בא רש"י ללמדנו, כי 
בתואר 'חכם' אין אנו מכנים את מי שקנה בפועל חכמה רבה, 
כי אם את מי שחפץ וכוסף כל העת לקנות עוד ועוד חכמה, אף 

אם זכה להשיג ממנה רק מעט מן המעט.

וכך היו דורשים בבית המדרש דקעלם את נוסח ברכת: "לעסוק 
בדברי תורה" – עיקר המצווה היא 'לעשות עסק' מדברי התורה 

ולהתאוות להם תמיד.
'אור יחזקאל' – מכתבים, עמ' כא

במקום שבעלי תשובה נלחמים
"ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלה' ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו" (א מא)

יש לתמוה: אם חטאו, כיצד אינם חוששים לעלות להילחם?

אמנם  לומר:  הייתה  ישראל  של  שכוונתם  סופר'  ה'חתם  פירש 
חכמינו  שקבעו  וכיוון  בתשובה.  שבנו  הרי  אך  ַלה'",  "ָחָטאנּו 
זיכרונם לברכה (ברכות לד ב) כי "מקום שבעלי תשובה עומדין 
– צדיקים גמורים אינם עומדין", לפיכך אם עתה "ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה 

ְוִנְלַחְמנּו", בוודאי ייתן ה' את אויבינו בידינו. 

קריאת שמע מכניעה את האויבים
"ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד ְוִיְרָאְת ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים... ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון 

ִׁשְמֲע" (ב כה)

תשובה':  'דרכי  בעל  ממונקאטש  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  שח 
פסוק זה רומז לדברי המדרש (תנחומא בלק יד) שבזכות קריאת 
שמע שקוראים ישראל נופלים שונאיהם מפניהם. וזהו שאמר 
 ְוִיְרָאְת הקדוש ברוך הוא לישראל: "ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד
ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים", בזכות: "ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲע" – קריאת שמע 

הגש"פ 'תפארת בנים'  – 'ואמרתם זבח פסח'שתשמיעו מפיכם.

התבוננות בכוח התפילה
"ֵעיֶני ָהרֹאֹת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה'... ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה' ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות" 

(ג כא)

דרש הרבי ה'שר שלום' מבעלז:
לתפילותיו  ה'  עונה  כיצד  לראות  וייווכח  האדם  יתבונן  כאשר 
וממלא משאלותיו לטובה, יגרום לו הדבר לחיזוק גדול באמונה 
והן  ברוחניות  הן  וצרכיו,  ענייניו  בכל  יתברך  בה'  ובביטחון 

בגשמיות.
לכך רומזים דבריו של משה רבנו עליו השלום בפסוק שלפנינו: 
את  הממלא   – ה'..."  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָהרֹאֹת   ֵעיֶני" כאשר 
ותתחזק  תוסיף  ממילא  התפללת,  אשר  ככל  משאלותיך 
המבקשות  ַהַּמְמָלכֹות"  ְלָכל  ה'  ַיֲעֶׂשה  "ֵּכן  כי  בליבך  האמונה 

להרע לך.
'אדמור"י בעלז' ח"א עמ' רצד

פרשת דברים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

'אמן' מעוררת רחמים
ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  "ֵאֶּלה 

ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר" (א א)

ָּכל  ֶאל  ֹמֶׁשה  ִּדבֶּר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  "ֵאֶּלה  התיבות:  ראשי 
צ"א  בגימטרייה  הינם  ַּבִּמְדָּבר"  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל 
משה  הוכיח  בטרם  כי  ללמדנו  'אמן'.  של  כגימטרייה 
חטאיהם,  את  והזכיר  ישראל  את  השלום  עליו  רבנו 
הייחוד  את  בהזכירו  הרחמים  מידת  את  לעורר  הקדים 
הקדוש של שם הוי"ה ואדנות שהוא סוד עניית אמן, כי 

לייחוד זה כוח גדול לשמירה ולהגנה על ישראל. 
'שם אליהו'

ִנֵאר  חֹו  ִמְזּבְ ֲא-דֹ-ָני  "ָזַנח  הפסוק:  על 
רבותינו:  דרשו  ז)  ב  (איכה  ׁשֹו"  ִמְקּדָ
חֹו ִנֵאר"  ראשי התיבות "ֲא-דֹ-ָני ִמְזּבְ
מורכבת  "ָזַנח"  והתיבה  'אמן',  הינם 
של  שחטאם  מכאן  'חזן';  מאותיות 
אמן  ענו  שלא  דור  באותו  ישראל 

תוספות השלם איכה ב זאחר ברכת החזן.

ביתר  שנתחזק  ראוי  אלו  קשים  בימים 

שאת וביתר עוז בעניית אמן, ובפרט אחר 

כנה  הודאה  המסמלות  השחר,  ברכות 

זוכים  אנו  שלהן  הטובות  כל  על  ועמוקה 

מיד ה' הטובה עלינו. ויהי רצון שזכות האמן 

בגאולה  להיגאל  בקרוב  ונזכה  לנו  תעמוד 

אמן. בימינו  במהרה  והשלימה  האמהאמתית 
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אל מול המרחבים העצומים שסבבום, היו הם כמעט בלתי נראים. שלושה צעירים, בין מרחבים אין 
סופיים של מים, אדמת מדבר ושמים.

שוניות האלמוגים המרהיבות ששכנו תחת פני המים שמול חופי שארם א – שייח, הן שגרמו להם 
לעזוב הכול ולצאת למסע ארוך ומפרך עד לחבל ארץ נידח זה. כצעירים שלא זכו לגדול על אדני 
זה,  הרפתקאות  רווי  מסע  באמצעות  לחייהם  רוחנית  משמעות  למצוא  הם  קיוו  והמצוות,  התורה 

והם יצאו לדרך.

אמש הגיעו הנה. באוהל הקטן שהקימו בחוף הטרשי שהשתרע מול העיר 'שארם א – שייח', נמצא 
כל הציוד שהיו זקוקים לו ביומיים שבהם תכננו לשהות במקום. עתה, לאחר מנוחה קצרה והחלפת 

כוחות יצאו השלושה לגיחתם הראשונה.

שניים מביניהם ירדו אל המים לבצע סקירה ראשונית, ואילו השלישי המתין על החוף בסבלנות. 
לאחר דקתיים בצבצו ראשיהם של חבריו מן המים כשהם קוראים לו בהתלהבות להצטרף אליהם.

"מצאנו פתח של מערה מרהיבה!", בישרו לו השניים בהתלהבות בלתי נסתרת, והוא מיהר לעטות 
על עצמו את חליפת הצלילה ולהצטרף אליהם. הם לא ידעו עד כמה מסוכנת ההרפתקאה שהם 

מכניסים את ראשם אליה, אולם יצר הסקרנות שבער בליבם הביא אותם לסיכון מיותר.

לעיניהם;  התגלה  ומופלא  קסום  עולם  המערה.  פתח  לכיוון  להעמיק  והחלו  המים  אל  צללו  הם 
להקות ענק של דגיגים בצבעים ססגוניים שייטו בין שוניות אלמוגים מרהיבות עין, יוצרות אחריהן 
שובל של קצף לבנבן. קרני השמש שחדרו מבעד למעטה המים התנפצו על הסלעים הכהים בברק 
רק  עתה  עד  ראו  תמונתם  שאת  וחמקמקים  מוזרים  יצורים  התהלכו  הים  קרקעית  ועל  מסנוור, 

בספרי מדע.

הנה הבחינו מרחוק בפתח המערה, ומיד מיהרו לחתור לעברו בהתלהבות. מרוב התלהבותם נשכח 
מהם כלל זהירות בסיסי; הם לא עצרו בפתח המערה כדי לקשור קצה חוט שדרכו יוכלו למצוא 

את דרכם חזרה.

בתנועות שחיה קצובות הם נכנסו מבעד לפתח, אל תוכו של אולם רחב ידיים החצוב בסלע, מואר 
בתאורה טבעית שבקעה מבעד לאי אלו חורים שנפערו בתקרתו. הם עצרו לרגע לבחון את המראה 
המרהיב. המים שמילאו את האולם צבועים היו בגוני טורקיז שהדגישו את הדגיגים ששחו בתוכו 

ויצרו סביבם הילה מלכותית.

השלושה הבחינו בנקיקים קטנים נוספים בכותלי האולם, ובהחלטה של רגע החליטו לבחון אחד 
מהם שנראה היה גדול מחבריו. שניים מהם שחו לכיוון אחד הנקיקים, אך עד מהרה הבינו כי יתקשו 
להיכנס לתוכו. הנקיק היה נמוך, ומקירותיו בלטו סלעים משוננים שכמעט וגרמו להם לפציעות. 
אם לא די בכך, אף האדמה התחוחה שבקרקעיתו התערבלה מתנועות חתירתם והקשתה עליהם 

את הראוּת.

הגדול  לאולם  סוף  סוף  הגיעו  כאשר  להיחלץ.  הצליחו  בקושי  ואך  לאחוריהם,  לשוב  החליטו  הם 
הבחינו לחרדתם כי חברם השלישי נעלם. כפי הנראה נכנס לחפש אחריהם בנקיק הלא נכון.

מבוהלים ניסו לחפשו בנקיק הסמוך, נקיק שלמזלם הטוב היה מרווח וקל למעבר, אלא שמתוכו 
הסתעפו נקיקים נוספים. הם חששו להסתבך, אך חרדתם לגורל חברם גרמה להם להסתכן ולבדוק 

נקיק אחר נקיק.

כשלשמחתם גילו סוף סוף את חברם הנעדר, נחרדו לגלות כי מלאי החמצן שברשותם הולך ואוזל. 
הם מיהרו לחתור חזרה, אולם עד מהרה הבינו כי נקלעו לתסבוכת מסוכנת.

החמצן  מלאי  המנהרה.  בקצה  נראה  לא  והאור  והסתבכו,  התפתלו  שחו  שבתוכם  הנקיקים 
שברשותם פחת בהתמדה, והם הבינו כי הם מצויים בסכנת חיים ממשית. 'במקום כזה ייתכן שאיש 
לא ימצאנו לעולם', הרהרו בעגמה כשהחלו לחוש באפיסת כוחות. המסע ההרפתקני עמד להסתיים 

באסון מחריד.

מבט חטוף בשעון החמצן הורה כי נותרה להם דקה אחת של חיים. בכוחותיהם האחרונים החליטו 
הלך  והייאוש  להיכן,  לדעת  מבלי  הסלעים  בין  זה  אחר  זה  שעטו  הם  קדימה.  להסתערות  לנצלה 
והשתלט עליהם. אלא שדווקא אז, ברגע הקשה ביותר שחווה מעודו, חש יוסי, המבוגר שבחבורה 
תודעתו  בעומק  חנוקה  שהייתה  תפילה  של  מוכרת,  בלתי  זעקה  ליבו.  ממעמקי  הבוקעת  בזעקה 

במשך שנים של ניתוק מערכים יהודיים.

אני  מבטיח  בשלום,  מכאן  חלצנו  "אנא,  האילמת,  הזעקה  את  בתוכו  יוסי  שמע  שבשמים!",  "אבא 
לשוב אליך בלב שלם!".

על אף שקול תפילתו לא נשמע, חש יוסי כי גרונו ניחר וכל גופו מזיע מהתרגשות. ופתאום, דחף 
פנימי גרם לו להפנות את צווארו לאחור; בזווית של מאה ושמונים מעלות מאחוריהם הבחין בקרן 
אור קלושה ומיהר לשעוט לעברה כשחבריו בעקבותיו. החמצן כבר כלה מכליהם כשמצאו עצמם 

השלושה סוף סוף באולם הגדול. הם חצוהו ביעף והגיעו אל קרקעית הים.

החלק הקשה ביותר עמד עדיין לפניהם. היה עליהם לצלוח במהירות עצומה עשרים ושמונה מטרים 
של מים עד שיצליחו לעלות לגובה פני הים. הייתה זו משימה קשה ביותר בהתחשב בעובדה כי 
לא נותר בראותיהם ולו גרם אחד של חמצן. שוב היה זה יוסי שנשא עיניים למרום והתפלל מעומק 
ליבו. במנוד יד הזכיר לחבריו את כלל הבטיחות הבסיסי; לסחוט את האוויר מהריאות עד קצה גבול 

היכולת לפני העלייה, כדי למנוע פגיעה אנושה בהן לאחר שיצליחו להגיע אל פני המים.

הם עשו זאת, ותוך רגעים ספורים, בנס של ממש, מצאו עצמם סוף סוף נושמים אויר צלול, והם 
חייכו זה לזה בהקלה.

יוסי, לעומת חבריו, לא היה מסוגל לעבור לסדר היום. ברור היה לו כשמש כי הצלתם הנסית הייתה 
פרי אותה תפילה נרגשת שבקעה ממעמקי ליבו שם, בעומק המערה. ובקרבו גמלה החלטה נחושה: 

לשוב אל בוראו, זה שהצילו ממוות בטוח, בלב שלם.

חבר ילדות ששב בתשובה זה מכבר הפנהו לסמינר של ארגון 'ערכים'. יוסי נרשם והתרשם. הוא יצא 
מהסמינר כאדם חדש, שומר תורה ומצוות ומאמין בכל מאודו. מאז אותה תפילה אילמת ששינתה 

את חייו, התפלל יוסי אין ספור תפילות, והוא לא חדל מלהתפלל עד עצם היום הזה. 

'למעלה מן השמש' כ"ז, עמ' 119

חוקי התורה – חוקי החיים
מקיפות  שהינן  משום  וזאת  חיים',  'חקי  התורה:  מצוות  את  אנו  מכנים  רבה'  'אהבה  בברכת 
הרמב"ן  שכתב  וכפי  שנותיו.  אחרית  ועד  ימיו  מראשית  בעולם  האדם  חיי  כל  את  וסובבות 
(בראשית ה א) על הפסוק: "ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם" – "ולפי דעתי ירמוז לכל התורה, כי כל התורה 

כולה ספר תולדות אדם".

ביאר הסבא מסלבודקא: "למדים אנו מדברי הרמב"ן, כי התורה כולה על מצוותיה והלכותיה 
משקפת את דמותו של המין האנושי בכללו: כיצד עליו להתנהג ומה יש לו לעשות בעולמו... 
וכפי שאכן ראינו גם בדורות האחרונים יחידי עולם שהגיעו למדרגה רוחנית גבוהה ביותר, כגון 

האר"י והגר"א ז"ל, כי הם הכירו את 'ספר תולדת אדם'" ('אור הצפון' ח"א מאמר א).

ידוע הוא המעשה ב'בעל שם טוב' הקדוש: פעם אחת שאלוהו דבר מה בענייני מסחר. פתח 
את ספר הזוהר שהיה מונח על שולחנו, הסתכל בו והשיב על פיו.

שאלוהו וכי היכן נמצא הפתרון לשאלה זו בזוהר? השיב להם: "הלוא אמרו חז"ל (חגיגה יב א) 
שהאור שברא הקדוש ברוך הוא בראשית בריאת העולם היה מאיר מתחילת העולם ועד סופו, 
וגם האדם יכול היה לראות בו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם כדאי להשתמש 
לשמה  תורה  לומד  כשאדם  בתורה.  גנזו?  והיכן  לבוא.  לעתיד  לצדיקים  וגנזו  עמד  זה,  באור 
מאיר לו אור זה נתיב להשכיל ולראות מתחילת העולם ועד סופו, כפי שהיה בבריאת העולם 

לפני שנגנז האור" ('דגל מחנה אפרים' בראשית א ד; 'כתר שם טוב' אות שלט). 

בעולם  שאלה  שום  אין  מוולוז'ין:  יצחק  רבי  בשם  להביא  היה  רגיל  חיים'  ה'חפץ  מרן  אף 
שלא ניתן למצוא לה מענה בתורתנו הקדושה; לא רק בעניינים שברוחניות, אלא אף סוחר 
שהשיאוהו עצה בענייני משא ומתן ואינו יודע לכלכל את דרכו במסחר, ידע כי עצתו כתובה 

בתורה, אבל צריך עיניים מאירות לראות היכן היא כתובה ('פה קדוש' עמ' שנה).

התורה  מכונה  לחינם  לא  כי  ולומר  להוסיף  היה  רגיל  הי"ד  וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  תלמידו 
מישראל  איש  לכל  היחידה  התשובה  שהיא  זה  לכינויה  הסיבה  ב),  ה  רבתי  כלה  (מסכת  'תושיה' 
בכל שאלותיו; בכל נושא שבו מתחבט האדם עליו לדעת כי ללא עצת התורה לא יצליח להגיע 

למסקנה ראויה ואמתית (מתוך הקדמת בנו ל'קובץ מאמרים').

מטעם זה מכנים אנו בברכת 'אהבה רבה' את מצוות התורה: "חקי חיים", וכן בתפילת ערבית 
אנו אומרים "כי הם חיינו", כי אכן התורה היא מהות חיינו. ומכאן יש לומר, כי אם מבינים אנו 
שהתורה הינה חוק חיינו, אזי בוודאי נבין שאי אפשר שנוותר אפילו על הלכה אחת ממנה. כי 
המוותר על חוק כלשהו מהתורה, כמוהו כמוותר על חלק מהחיים. כביכול חסרה לו, חלילה, 

יד או רגל (הגרמ"ש שפירא, 'זהב משבא' – מאמרים, עמ' עז).

לזכות בתורה כמתנת חינם
לזכות  אנו  מבקשים  כלומר:  ותלמדנו",  תחננו  "כן  בנוסח:  לבקש  אנו  מקפידים  בתפילתנו 
בתורה כמתנת חינם ('עץ יוסף'). וכפי שדרשו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש (במדב"ר א ז) על 
הפסוק (במדבר א א) "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני" – "למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים 
הללו?  דברים  בשלושה  ניתנה  ולמה  ובמדבר...  ובמים  באש  התורה:  ניתנה  דברים  בשלושה 

אלא: מה אלו חנם לכל באי העולם, כך דברי תורה חנם הם".

הן אמת כי יקרה וחשובה היא התורה מאלפי זהב וכסף, אך מאידך ניתנת היא לנו בחינם, וזאת 
משום שאת שוויה לא ניתן להעריך כלל – לא בכסף ולא במעשים טובים. כך נוכל לראות אף 
אצל משה רבנו עליו השלום, שעל אף שלא היה גדול ממנו במעשים טובים (ברכות לב ב), בכל 
זאת אמרו חכמים (שמו"ר מא ו) כי לאורך כל ארבעים הימים ששהה בהר סיני היה הוא לומד 
את התורה ומיד משכחה, עד שזכה וניתנה לו מידי הקדוש ברוך הוא במתנה. והרי בא הדבר 

ללמדנו כי לעולם לא היה אדם שזכה בתורה מכוח מעשיו.

מאתו  שנקבלה  כדי  כן  על  לערכה,  כראוי  התורה  על  לשלם  אפשרות  כל  בידינו  שאין  כיוון 
יתברך, נתינתה חייבת לנבוע אך ורק מתוך אהבתו הגדולה אלינו. על כן אנו מקדימים לפתוח 
הוא  ברוך  לקדוש  שיש  והיתרה  המיוחדת  והחמלה  האהבה  בתיאור  רבה'  'אהבה  ברכת  את 

אלינו (תפארת שמשון', במדבר א א).

שכשם  העולם  מבורא  ולבקש  פנים  להעז  אנו  יכולים  כיצד  להבין  גם  נוכל  זה  יסוד  פי  על 
שלימד את אבותינו הקדושים והטהורים את תורתו, כן ילמד אף אותנו, אף כי רחוקים אנו 
אלא  הטובים  מעשיהם  מכוח  לה  זכו  לא  האבות  אף  שכן  הנעלית;  ממדרגתם  דרגות  אלפי 

כ'מתנת חינם', ואם כן אף אנו נוכל לבקש כמותם ('ישמח ישראל' חנוכה, ליל ג' שנת עת"ר מאמר ב).

הצלחה בלימוד התורה – אך ורק בעזר ממעל
במסכת נדה (סט ב-ע ב) הובאו כמה שאלות ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חִינְנָא, 
וביניהן: "מה יעשה אדם ויחכם? אמר להן: ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו: הרבה עשו כן 
ולא הועיל להם! אלא: יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר (משלי ב ו): 'ִּכי ה' ִיֵּתן ָחְכָמה 

ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה'".

לפיכך בברכה זו מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו: "כן תחננו ותלמדנו". ואכן, 
מעיון בקורות ימי חייהם של רבותינו מצוקי ארץ נראה כי רגילים היו הם בכל עת שהתקשו 
בלימודם, לפנות ליוצרם בתחינה שיפענח להם את צפונות התורה, ולאחר שהתפללו על כך 

מעומק ליבם זכו לעזר ממרום.

עובדה נפלאה בעניין זה סופרה על הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל: בכל פעם שהיה מתקשה 
ואכן  להבינה.  שיזכה  בדמעות  ולהתפלל  הסמוך  לחדר  לפנות  הייתה  דרכו  הסוגיה,  בהבנת 

תפילתו תמיד הייתה עושה פירות.

הגיה  שהגר"א  מצא  מה  זמן  לאחר  להבינם,  והתקשה  הירושלמי  בדברי  הגה  ופעם  מעשה 
את דברי הירושלמי באופן שיובנו הדברים לאשורם. למרות זאת מיאן רבי איסר זלמן לוותר 
ואמר למקורבו: "אכן כך היא גרסת הגר"א, אך רוב הראשונים הסכימו עם הגרסה שלפנינו, 
וכיצד אוכל ליישב את דבריהם?" אדהכי והכי הגיעה שעת המנחה. רבי איסר זלמן פנה לחדר 
הסמוך להתפלל ושב לאחר מכן כשפניו שטופות דמעות. כשחזר ועיין בירושלמי עלה בידו 

מיד ליישב את גרסת הראשונים, ופניו האירו משמחת התורה ('בדרך עץ החיים' ח"ב עמ' 476).

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

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

ממעמקים גיליתיך ה'


