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 ברכות התורה   – 13תפילה לאל חיי 
 

  / מהר"ל הקדמה –ספר תפארת ישראל 

מי האיש החכם ויבין את זאת על מה אבדה  ובפרק אלו נדרים )דף פ"א ע"א( אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

הארץ וגו' דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על  

 עזבם תורתי ולא הלכו בה היינו ולא שמעו בקולי היינו ולא הלכו בה אמר רב שלא ברכו בתורה תחלה, ע"כ. 

חרבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחלה, ולא בשביל עכו"ם וגלוי עריות ושפיכת דמים ודבר זה מן התימה שיהיה 

 שהיו בבית ראשון.  

אמנם ביאור זה כי הדבר שהוא סבה אל מציאות דבר אחר הוא ג"כ סבה אל קיום מציאותו. ולפיכך אם היו מברכין על  

ה שנתן תורה לישראל, כי זה ענין הברכה על התורה תחלה לומר ברוך נותן תורה לישראל, והיה אהבה אל הש"י במ

התורה שהוא יתברך מבורך על זה ואוהב השי"ת בשביל הטוב שנתן לו התורה, ואז היה זה סבה ג"כ שתהיה התורה 

מתקיימת בישראל, שהיה השי"ת נותן בלבם לשמור ולעשות ולקיים אף אם היו עוברים לפעמים מצוה אחת, היו  

 ולקיים, וזה היה מן השי"ת אשר הוא סבה לתורה והוא גם כן סבה שלא תתבטל.  חוזרים מיד לשמור ולעשות

מן השרש אשר היה סבה  אילן, אז העקר שממנו יצא חוזר וגודל גדולוהדומה לזה, כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן 

לגדול שלו שיצא, ובלא השורש אין קיום לאילן כלל, ולפיכך אילו היו מברכין בתורה תחלה, מה שהוא יתברך סבה 

לתורה ונתן להם התורה, והיו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, מצד הדבקות הזה היה השי"ת 

ברכו בתורה תחלה, שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן סבה גם כן שלא תתבטל התורה. אבל מפני שלא 

תורה לישראל, לא היה כאן סבה מקיימת את התורה בישראל, ובאו לידי זה שעברו על התורה ודבר זה גורם שאבדה 

 הארץ:

 

ה  רּוְך ַאתָּ נּו ַלֲעסֹוה' בָּ ִצּוָּ יו וְּ ותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ הֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֵרי תֹורָּ ִדבְּ  :)על דברי תורה( ק בְּ

 מהר"ל /הקדמה  -ספר תפארת ישראל 

וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל )דברים ה'( הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח כל הרוצה 

וצה לזכות לזכות בה יזכה בה, ולכר לא אמר אשר שם לבני ישראל רק לפני בני ישראל, כמו דבר המונח לפני כל הר

 זוכה בה. 

ולא יאמר האדם כי התורה לא נתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות, אבל התורה נתנה לכל, ולא יאמר 

 גם כן אולי אשגה בתורה.  

ודבר זה פירשו במדרש )שה"ש רבה רפ"ב( הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה רבי יונה אמר שני חברים העוסקים 

בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה אומר הקב"ה ודגלו עלי אהבה אמר רב אחא עם   בהלכה זה אומר

הארץ שקורא לאהבה איבה כגון ואהבת ואיבת אמר הקב"ה ודגלו עלי אהבה, ע"כ. פי' בית אב של הלכה שרש הלכה 

ללמוד תורה. ועם שיש לפרש  וטעמה. ומפני זה נראה כי הברכה על למוד התורה לעסוק בדברי תורה, ואין מברכין

שלכך אנו מברכין לעסוק בדברי תורה, מפני שהברכה הזאת היא ברכת המצות שחייב לברך על כל מצות עשה, ואין 

מצות עשה רק בדבר שיש בו מעשה שהרי נקרא מצות עשה שחייב לעשות, ולכך יש לברך לעסוק דהיינו למוד תורה  

נקרא עסק בתורה שהדבור נחשב מעשה, אבל למוד נקרא הבנת הדבר במעשה, וזה כאשר הוא מוציא הדבור זה 

מה שלמד ואין הברכה רק על מעשה המצוה, ואם למד בעיון לבד אין לו לברך לעסוק בדברי תורה שזה נאמר על 

אמנם נראה לומר כמו שאמרנו, כי לכך מברכין לעסוק בדברי תורה, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי    המעשה. 

תורה ומכוין ההלכה לאמתתה שבזה שייך למוד תורה, אבל מי שאינו מכוין ההלכה על אמיתתה אין זה למוד,  שלמד

לכך מברכין לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכוין ההלכה או שאינו מכוין ההלכה, רק שיכוין ללמוד האמת אע"ג 

 ששגג. הרי כי למוד התורה לעצמו נקל מאד ואין צריך לחוש לשום דבר.

 

א  ַהֲעֶרב נָּ ֵאי ֶצאֱ ֱאֹלֵהינּו ה'וְּ ֶצֱאצָּ ֵאינּו. )וְּ ֶצֱאצָּ נּו וְּ ֶיה ֲאַנחְּ ִנהְּ ֵאל. וְּ רָּ ָך ֵבית ִיש ְּ ִפּיֹות ַעמְּ ִפינּו ּובְּ ָך בְּ תְּ ֵרי תֹורָּ ֵאינּו(  ֶאת ִדבְּ צָּ

ּה: מָּ ֶתָך ִלשְּ ֵדי תֹורָּ לֹומְּ ֶמָך וְּ ֵעי שְּ נּו יֹודְּ ֵאל. כֻּלָּ רָּ ָך ֵבית ִיש ְּ ֵאי ַעמְּ ֶצֱאצָּ וָּה וְּ ה  ה יְּ רּוְך ַאתָּ ֵאל: בָּ רָּ ַעמֹו ִיש ְּ ה לְּ ַלֵמד תֹורָּ  ַהמְּ

 

 אור החיים על דברים פרק כו פסוק יא 

)יא( ושמחת בכל הטוב על דרך אומרו )תהלים קמה ט( טוב ה', ולהעירך על זה אמר בכל הטוב, פירוש דבר הכולל 

אין ערך אליו אלא מתנת כל הטוב, ואין זה אלא הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הטוב, אשר נתן לך, פירוש כי דבר זה 

 חנם:

ואמר לך, לשלול זולתו, לא מלאך ולא שרף יזכה לזה, גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה, כאומרם ז"ל )אבות 

פ"ו מ"ג( ואין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים 

 כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם: אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם



 

 פרשת תולדות  -ספר מי השילוח 

והוא תפלה שהתפלל לה' שע"י ד"ת יבא בלבו חשק להוספת עוד ד"ת, והוא למשל, לאדם ששבע מאכילה ואעפ"כ אם 

זה שאנו מתפללין בכל בא לפניו מאכל טוב המאכל הזה ממשיך לו תתאוה וחשק לאכול יותר וכן הוא הענין בד"ת ו

יום, והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו, היינו שימתקו לנו הד"ת שיהי' לנו בכל פעם תשוקה יותר אליהם,  

וזה פי' הפסו' )יואל ב' כ"ו(, ואכלתם אכול ושבוע וכפילת הלשון מורה ע"ז דע"י האכילה יבא לך חמדה יותר והוא  

 למשל לד"ת כמו שנתבאר:

 

 

רּו ה הבָּ תֹו: 'ְך ַאתָּ נּו ֶאת תֹורָּ ַתן לָּ נָּ ַעִמים וְּ ל הָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ם. ֲאֶשר בָּ עֹולָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

ה  רּוְך ַאתָּ ה: 'הבָּ  נֹוֵתן ַהתֹורָּ

 

 פרק דהגואלת חלק א בפתח השמועה  מתוך התורה

מאות פעמים )וכך גם הורנו והדריכנו, כשנשאל מה לעשות, כאשר מצטרפים תלמידים חדשים   - הכ"מ -לימדנו רבינו 

לשיעור. וחסר להם היסוד. והשיב: לא ראית בשיעורים כאן ? צריך לחזור על היסודות עוד ועוד, עשרות פעמים ומאות 

מכל העמים", 'שהעמידוהו פעמים ואפילו אלף פעמים( מהו ענין הברכה בתורה תחילה, ברכת "אשר בחר בנו 

ונתן לנו את מכל העמים", יש גישה ל רבותינו בש"ס כיסוד ושורש לקיים עם ה' בארצו. רק מתוך "אשר בחר בנו

 תורתו". לאומיות של "עם זו יצרתי לי", לאומיות של "ממלכת כהנים וגוי קדוש",  

הגאון, שהיה משננו רבינו מאות פעמים, ללמוד  זהו יסוד האמונה, ומתוך זה ניגשים לתורה, ומכאן החיוב הגדול של 

אמונה מ"הכוזרי" דוקא. "ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו". ומכאן יחס של חרדת קודש נוראה לספר "קדוש  

 וטהור" זה. 

כשביקרנו את רבינו הכ"מ בחודש כסלו התשמ"א, ביום ששי אחר הצהרים, בבית החולים שערי צדק, לאחר הניתוח  

, מצאנוהו שוכב במיטתו מבלי להזיז אבר, פניו חיורות כסיד ממש, אמרנו: "שלום", והרב אף לא הביט בנו, הנורא

וכשנאמר לו, שעוד מעט מגיעה שבת קודש, נראה איזה שביב של חיוך בקצה שפתיו, ואז נאמר לו, שב"מכון מאיר" 

ו פני הרב, אורו פניו, וחזרו להיות כבעבר, התחילו השבוע ללמוד את ספר ה"כוזרי", והנה, לפתע, בבת אחת, השתנ

לא זו בלבד, אלא מיד אמר: "כוזרי" הרים את ראשו קימעה, וסידר את הכיפה על ראשו, והמשיך: "הגאון". ומתוך כך 

החל מדבר על הגאון, על ההערצה הנוראה של ר' חיים מוולוזין לגאון בהקדמה לספד"צ, ועוד, ועל החיוב של הגאון 

ר הכוזרי". זה היה ממש מעשה פלא, של שאיבת אוצרות חיים ממקור החיים, שלא כמידתם האנושית "שילמדו ספ

הפרטית, אלא כמידתם הציבורית הסגולית. ומכאן חמור החיוב הגדול שלימדנו,ללמוד ספרי המהר"ל מפראג "גדול 

ש כל ענינם האלוהי של העולם", שבמרכזם פרק י"א שב"נצח ישראל", המברר את ערך קדושת הכלל כעיקר ושור

ישראל. באחד השיעורים ב"אורות התשובה", לימדנו, ש"להרגיש את צרת הציבור זוהי עבודה גדולה, זוהי גדלות  

הלאומיות", ואז, פרץ באמצע השעור בבכי מר, על היהודים היושבים עדין בגיהנום,כבגלות רוסיה, "וציין להרגיש את 

 הייסורים הנוראים הללו". הצער, להרגיש דקירות בעומק הלב על 

  

ומתוך כך, הבנת ענינה המיוחד של הישיבה המרכזית "מרכז הרב": לימוד תורה, ושקידת תורה, ומסירות נפש עליה, 

מתוך קדושת הכלל, מתוך השייכות והקשר והאחריות לאומה, למדינת ישראל. וכך, אמר פעם, שאחת מדרכיו,  

מכל העמים, ונתן לנו  בנו בחר אשרא מתוך הקשבה והתבוננות בברכת "להתבונן בשייכות של תלמיד לישיבה, הי

 את תורתו", שהוא מברך. 

 

ר   אֹמר: 'הַוְיַדבֵּ  ֶאל מֶשה לֵּ

ֶהם: מֹור לָּ ל אָּ אֵּ רָּ י ִיֹשְ ְרכּו ֶאת ְבנֵּ אֹמר. ֹכה ְתבָּ יו לֵּ נָּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל בָּ  ַדבֵּ

ֶרְכָך   ְוִיְשְמֶרָך:  'הְיבָּ

ר  :  'היָּאֵּ ֶליָך ִויֻחֶנךָּ יו אֵּ נָּ  פָּ

א  לֹום: 'הִישָּ ם ְלָך שָּ ֶליָך ְויָֹּשֵּ יו אֵּ נָּ  פָּ

ֲרכֵּם: ל ַוֲאִני ֲאבָּ אֵּ רָּ י ִיֹשְ מּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבנֵּ  ְוֹשָּ

 

ִדים ְוַתְלמּוד ּתֹורָּ  יֹון ּוְגִמילּות ֲחסָּ ְראָּ ה ְוַהִבכּוִרים ְוהָּ אָּ ֶהם ִשעּור. ַהפֵּ ין לָּ ִרים ֶשאֵּ לּו ְדבָּ  ה:אֵּ

ן. ִכבּוד  לּו הֵּ א. ְואֵּ ם ַהבָּ עֹולָּ ם ַהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת לֹו לָּ עֹולָּ יֶהם בָּ רֹותֵּ ם אֹוכֵּל פֵּ דָּ ִרים ֶשאָּ לּו ְדבָּ ִדים.   אֵּ ם. ּוְגִמילּות ֲחסָּ ב וָּאֵּ אָּ

ש. ַשֲחִרית ְוַעְרִבית. ְוַהְכנַָּסת אֹוְרִחים. ּוִבקּור חֹוִלי ית ַהִמְדרָּ ה.  ְוַהְשכַָּמת בֵּ ת. ְוִעיּון ְּתִפלָּ ה. ּוְלוַָּית ַהמֵּ ם. ְוַהְכנַָּסת ַכלָּ

ם:  ה ְכֶנֶגד ֻכלָּ ין ִאיש ְלִאְשּתֹו. ְוַתְלמּוד ּתֹורָּ רֹו ּובֵּ ם ַלֲחבֵּ דָּ ין אָּ לֹום בֵּ ַאת שָּ  ַוֲהבָּ


