תש"פ

פרשת ואתחנן ,שבת נחמו

חזק ואמץ
מים ראשונים :דף זה נכתב בשבוע שחל בו תשעה באב שנת תש"פ ( )2020ומגיפת הקורונה עדיין מתפשטת בעולם ולא
נעצרה 1.אך עם ישראל ידע תמיד לקוות ,להתחזק ולהתאמץ ,ובסוף השבוע כבר נזכה לשבת נחמו ובשבוע הבא כבר ט"ו
באב שלא היו ימים טובים כמותו בישראל 2.העולם כולו צריך חיזוק ואימוץ ,אך מה הקשר לפרשת השבוע?

ּומזְ ָּרחָּ ה ְּור ֵאה בְ עֵ ינֶיָך כִּ י ל ֹא ַת ֲעבֹר ֶאת הַ ַי ְרדֵ ן הַ זֶה :וְ צַ ו ֶאת
ֲעלֵה ר ֹאׁש הַ פִּ ְסגָּה וְ שָּ א עֵ ינֶיָך יָּמָּ ה וְ צָּ ֹפנָּה וְ ֵתימָּ נָּה ִּ
אֹותם ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ִּת ְר ֶאה( :דברים פרשת
יְהֹוׁשֻׁ עַ וְ חַ זְ ֵקהּו וְ ַא ְמצֵ הּו כִּ י הּוא ַי ֲעבֹר לִּפְ נֵי הָּ עָּ ם הַ זֶה וְ הּוא ַינ ְִּחיל ָּ
ואתחנן ג

כז–כח)3.

ַוי ְִּהי ַאחֲ ֵרי מֹות מֹׁשֶ ה עֶ בֶ ד ה' וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל יְהֹוׁשֻׁ עַ בִּ ן נּון ְמׁשָּ ֵרת מֹׁשֶ ה לֵאמֹר :מֹׁשֶ ה עַ בְ ִּדי מֵ ת וְ עַ ָּתה קּום ֲעבֹר ֶאת
ִּש ָּר ֵאל ... :ל ֹא י ְִּתיַצֵ ב ִּאיׁש ְל ָּפנֶיָך כֹל יְמֵ י
הַ י ְַרדֵ ן הַ זֶה ַא ָּתה וְ כָּל הָּ עָּ ם הַ זֶה ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ָּאנֹכִּ י נ ֵֹתן לָּהֶ ם לִּבְ נֵי י ְ
ִּיתי עִּ ם מֹׁשֶ ה ֶא ְהיֶה עִּ מָּ ְך ל ֹא ַא ְרפְ ָך וְ ל ֹא ֶאעֶ זְ בֶ ךָּ :חֲ זַק וֶאֱ מָּ ץ כִּ י ַא ָּתה ַתנ ְִּחיל ֶאת הָּ עָּ ם הַ זֶה ֶאת הָּ ָּא ֶרץ
חַ יֶיָך כַאֲ ׁשֶ ר הָּ י ִּ
תֹורה אֲ ׁשֶ ר צִּ ּוְ ָך מֹׁשֶ ה עַ בְ ִּדי ַאל ָּתסּור
ִּׁש מֹר ַלעֲשֹות כְ כָּל הַ ָּ
בֹותם ל ֵָּתת לָּהֶ םַ :רק חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ ְמאֹד ל ְ
ִּׁשבַ עְ ִּתי לַאֲ ָּ
אֲ ׁשֶ ר נ ְ
ית בֹו יֹומָּ ם ָּו ַל ְילָּה לְמַ עַ ן
תֹורה הַ זֶה ִּמפִּ יָך וְ הָּ גִּ ָּ
ּושמ ֹאול לְמַ עַ ן ַת ְשכִּ יל בְ כֹל אֲ ׁשֶ ר ֵתלְֵך :ל ֹא יָּמּוׁש סֵ פֶר הַ ָּ
ִּממֶ ּנּו י ִָּּמין ְ
יתיָך חֲ זַק וֶאֱ מָּ ץ ַאל ַת ֲערֹץ וְ ַאל ֵתחָּ ת
ִּת ְׁשמֹר ַלעֲשֹות כְ כָּל הַ כָּתּוב בֹו כִּ י ָּאז ַתצְ לִּיחַ ֶאת ְד ָּרכֶָך וְ ָּאז ַת ְשכִּ יל :הֲ לֹוא צִּ ּוִּ ִּ
תלְֵך( :יהושע א א-ט)4 .
כִּ י עִּ ְמָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ כֹל אֲ ׁשֶ ר ֵ
ֹלהים אֱ ֹלהַ י עִּ מָּ ְך ל ֹא י ְַרפְ ָך וְ ל ֹא יַעַ זְ בֶ ָּך עַ ד
ירא וְ ַאל ֵתחָּ ת כִּ י ה' אֱ ִּ
ִּׁשֹלמֹה בְ נֹו חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ ַועֲשֵ ה ַאל ִּת ָּ
וַי ֹאמֶ ר דָּ וִּ יד ל ְ
מלֶאכֶת עֲבֹודַ ת בֵ ית ה'( :דברי הימים א פרק כח פסוק כ)5.
לִּכְ לֹות כָּל ְ
ַוי ִֵּתן שָּ ֵרי ִּמלְחָּ מֹות עַ ל הָּ עָּ ם ַוי ְִּקבְ צֵ ם ֵאלָּיו ֶאל ְרחֹוב ׁשַ עַ ר הָּ עִּ יר ַויְדַ בֵ ר עַ ל לְבָּ בָּ ם לֵאמֹרִּ :חזְ קּו וְ ִּא ְמצּו ַאל ִּת ְיראּו וְ ַאל
ּומלִּפְ נֵי כָּל הֶ הָּ מֹון אֲ ׁשֶ ר עִּ מֹו כִּ י עִּ מָּ נּו ַרב מֵ עִּ מֹו( :דברי הימים ב לב ו-ז)6 .
ֵתחַ תּו ִּמפְ נֵי מֶ לְֶך ַאּׁשּור ִּ
ֹׁשלֹות ַאמֵ צּו( :ישעיהו פרק לה פסוק ג).
חַ זְ קּו יָּדַ יִּם ָּרפֹות ּובִּ ְר ַכיִּם כ ְ
ַקּוֵה ֶאל ה' חֲ זַק וְ יַאֲ מֵ ץ לִּבֶ ָך וְ ַקּוֵה ֶאל ה'( :תהלים פרק כז פסוק
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ֹשה אֶ ל פֶ ַתח ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד וְ הַ מַ גֵפָּ ה ֶנעֱצָּ ָּרה" .בקרוב ,בעזרת החונן לאדם
 1על בסיס הפסוק בפרשת קרח ,במדבר יז טו" :וַ י ָָּּשב ַאהֲ רֹן אֶ ל מ ֶ
דעת ומלמד לאנוש בינה להשכיל סודות הטבע ורפואתו.
 2מסכת תענית פרק ד משנה ח" :אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים".
 3משה מצטווה להשלים עם מותו ועם אי כניסתו לארץ ובה בעת לחזק ולאמץ את יהושע כמנהיג ממשיך .כך גם בסוף הספר ,דברים
לא ו-ז ,פרשת וילך בדברי משה האחרונים לעם וליהושעִ " :חזְ קּו וְ ִא ְמצּו ַאל ִת ְיראּו וְ ַאל ַתעַ ְרצּו ִמפְ נֵיהֶ ם כִ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך הּוא הַ ֹהלְֵך ִעמָּ ְך
ָארץ אֲ ֶשר
ֹשה לִ יהוֹשֻׁ עַ וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו לְ עֵ ינֵי כָּל י ְִש ָּראֵ ל חֲ זַק וֶאֱ מָּ ץ כִ י אַ ָּתה ָּתבוֹא אֶ ת הָּ עָּ ם הַ זֶה אֶ ל הָּ ֶ
ֹלא י ְַרפְ ָך וְ ֹלא יַעַ זְ בֶ ךָּ :פ וַ י ְִק ָּרא מ ֶ
ֹשה
נ ְִשבַ ע ה' לַאֲ ב ָֹּתם ל ֵָּתת לָּהֶ ם וְ אַ ָּתה ַתנ ְִחי ֶלנָּה או ָֹּתם" .ושוב בהמשך הפרק שם ,פסוקים כב-כג בסמיכות לכתיבת התורה" :וַ יִכְ תֹב מ ֶ
אֶ ת הַ ִש ָּיר ה הַ זֹאת בַ יוֹם הַ הּוא וַ ְיל ְַמ ָּדּה אֶ ת בְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל :וַ יְצַ ו אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בִ ן נּון וַ יֹאמֶ ר חֲ זַק וֶאֱ מָּ ץ כִ י אַ ָּתה ָּתבִ יא אֶ ת בְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל אֶ ל
ָארץ אֲ ֶשר נ ְִשבַ ְע ִתי לָּהֶ ם וְ ָאנֹ כִ י אֶ ְהיֶה ִעמָּ ְך".
הָּ ֶ
 4שלוש פעמים מתברך יהושע מפי הקב"ה בברכת "חזק ואמץ" :חזק ואמץ במלחמה ובהתנחלות ,חזק ואמץ בשמירת התורה .כך גם
בדברי יהושע לעם במלחמת חמשת המלכים ,יהושע י כה " :וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם יְהוֹשֻׁ עַ ַאל ִת ְיראּו וְ ַאל ֵתחָּ תּו ִחזְ קּו וְ ִא ְמצּו כִ י ָּככָּה יַעֲ ֶשה
ה' לְ כָּל ֹאיְבֵ יכֶם אֲ ֶשר אַ ֶתם נִלְ חָּ ִמים או ָֹּתם " ,וכך גם מחזקים ומאמצים אותו בני גד ובני ראובן כאשר הוא תובע מהם לקיים את
ֹשה כֵן נ ְִשמַ ע אֵ לֶיָך ַרק י ְִהיֶה ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִעמָּ ְך כַאֲ ֶשר הָּ יָּה
הבטחתם לצאת חלוצים בראש העם ,יהושע א יז-יח " :כְ כֹל אֲ ֶשר ָּשמַ ְענּו אֶ ל מ ֶ
ֹשה :כָּל ִאיש אֲ ֶשר י ְַמ ֶרה אֶ ת פִ יָך וְ ֹלא י ְִשמַ ע אֶ ת ְדבָּ ֶריָך לְ כֹל אֲ ֶשר ְתצַ ּוֶנּו יּומָּ ת ַרק חֲ זַק וֶאֱ מָּ ץ" .זכה יהושע לברכת חזק ואמץ
ִעם מ ֶ
יותר מכל דמות תנ"כית אחרת.
 5חזק ואמץ חוזר בציווי דוד לשלמה בנו .ראה גם בפרק כב שם" :וַ י ְִק ָּרא לִ ְשֹלמֹה בְ נ ֹו וַ יְצַ ּוֵהּו לִ בְ נוֹת בַ יִת לַה' אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָּראֵ ל ... :עַ ָּתה בְ נִי
ִית בֵ ית ה' אֱ ֹלהֶ יָך כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר עָּ לֶיָך :אַ ְך י ִֶתן לְ ָך ה' ֵשכֶל ּובִ ינָּה וִ יצַ ּוְ ָך עַ ל י ְִש ָּראֵ ל וְ לִ ְשמוֹר אֶ ת תו ַֹרת ה' אֱ ֹלהֶ יָך:
י ְִהי ה' ִעמָּ ְך וְ ִה ְצל ְַח ָּת ּובָּ נ ָּ
ֹשה עַ ל י ְִש ָּראֵ ל חֲ זַק וֶאֱ מָּ ץ ַאל ִת ָּירא וְ ַאל ֵתחָּ ת" .נראה
ָאז ַת ְצלִ יחַ ִאם ִת ְשמוֹר לַעֲ שוֹת אֶ ת הַ חֻׁ ִקים וְ אֶ ת הַ ִמ ְשפָּ ִטים אֲ ֶשר ִצּוָּ ה ה' אֶ ת מ ֶ
שלא רק בהקשר הספציפי של בניית בית המקדש ,אלא שוב גם בש מירת התורה ואולי גם במלכות כולה .אזכור שלישי זה (לא
מצאנו ביניהם) יוצר קשר משולש של חזק ואמץ :ממשה ,דרך יהושע ,אל מלכות בית דוד.
 6חזק ואמץ מצאנו גם בהכנות של חזקיהו לעימות עם סנחריב שעומד לעלות על ירושלים (לאחר שאת ממלכת ישראל אשור כבר
כבשה והגלתה).
 7לא מצאנו חזק ואמץ בנביאים ,להוציא זה שבישעיהו (אולי גם ישעיהו כח כבִ " :הנֵה חָּ זָּק וְ אַ ִמץ לַא ֹדנָּי כְ ז ֶֶרם בָּ ָּרד ַשעַ ר ָּקטֶ ב כְ ז ֶֶרם
ָָּארץ בְ יָּד ") ,אליו ניתן לצרף גם את הפסוק בנבואת נחום ("משא נינוה") על מפלת אשור והתקווה לעם
מַ יִם כַבִ ִירים ש ְֹטפִ ים ִהנִיחַ ל ֶ
ְהּודה חַ ַגיְִך ַשלְ ִמי נ ְָּד ָּריְִך כִ י ֹלא יו ִֹסיף עוֹד לַעֲ בָּ ר בָּ ְך בְ לִ יַעַ ל כֹֻּׁלה
ישראל ,נחום ב א-גִ " :הנֵה עַ ל הֶ הָּ ִרים ַר ְגלֵי ְמבַ ֵשר מַ ְש ִמיעַ ָּשלוֹם חָּ גִי י ָּ
נִכְ ָּרת :עָּ לָּה מֵ פִ יץ עַ ל פָּ ַניְִך נָּצוֹר ְמ ֻׁצ ָּרה צַ פֵ ה דֶ ֶרְך חַ זֵק מָּ ְת ַניִם אַ מֵ ץ כֹחַ ְמאֹד :כִ י ָּשב ה' אֶ ת גְאוֹן יַעֲ קֹב כִ גְאוֹן י ְִש ָּראֵ ל וכו' " .ראה פירוש
רד"ק על פסוק זה :חזק מתנים אמץ כח מאד  -חזקו מתניכם ואמצו כח כי לא תיראו עוד ממנו  ...אמצו כוחכם בלב טוב ובבטחון
שתבטחו בה' יתברך".
 8עוד בתהלים לא כהִ " :חזְ קּו וְ יַאֲ מֵ ץ לְ בַ בְ כֶם כָּל הַ ְמיַחֲ לִ ים לַה' ".
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תש"פ

מדרש ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א
רבי יהודה בן בתירה אומר :אין הציווי בכל מקום אלא זירוז ,שנאמר" :וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו" (דברים
ג כח) .לפי דרכנו למדנו שאין מחזקין אלא המוחזקין ואין מזרזין אלא למזורזין9.
ספרי דברים פרשת נצבים פיסקא שה
 10...באותה שעה נתגבר כחו של משה והיה מחזק את יהושע לעיני כל ישראל ,שנאמר" :ויקרא משה ליהושע
ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ" (דברים לא ז) .אמר לו :עם זה שאני מוסר לך ,עדיין גדיים הם ,עדיין
תינוקות הם .אל תקפיד עליהם על כל מה שהם עושים ,שאף ריבונם לא הקפיד עליהם על כל מה שעשו .וכן הוא
אומר" :כי נער ישראל ואוהבהו" (הושע יא א)11 .
מדרש בראשית רבה סוף פרשה ו
אמר ר' שמעון בן יוחאי :ספר משנה תורה היה סיגנֹום (דגל) ליהושע .בשעה שנגלה עליו הקב"ה מצאו יושב
וספר משנה תורה בידו .אמר לו :חזק ואמץ ,יהושע" :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"12.
מסכת ברכות דף לב עמוד ב
תנו רבנן ,ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן :תורה ,ומעשים טובים ,תפילה ודרך ארץ .תורה ומעשים טובים מנין –
שנאמר" :רק חזק ואמץ מאד לשמר ולעשות ככל התורה" .חזק  -בתורה ,ואמץ  -במעשים טובים .תפילה מנין
– שנאמר" ,קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' "; דרך ארץ מנין – שנאמר" :חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד
ערי אלוהינו" (שמואל ב י יב)13.
( 9ואין נותנים חכמה אלא לחכמים ,קהלת רבה א ה) .כפי שראינו כבר במקרא ,הביטוי "חזק ואמץ" קשור יותר מכל ליהושע וכך
איפוא גם במדרשים שרק מקצתם נוכל להביא .מדרש זה מתעכב על המילה "צו" שבפסוק בפרשתנו (הראשון שהבאנו לעיל) .מדוע
יש צורך לצוות על יהושע ולחזקו ולאמצו? התשובה היא שאדרבא ,יהושע הוא זריז ,אז מזרזים אותו עוד .יהושע הוא חזק ,אז
מחזקים אותו (ונוסיף :יהושע הוא אמיץ אז מאמצים אותו עוד) .ראה דרשה זו גם בגמרא קידושין כט ע"א .אך ראה פסיקתא
זוטרתא (לקח טוב) על הפסוק שדורש גם את המשך הפסוק ומדגיש גם את המצופה מיהושע" :וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי
הוא יעבור לפני העם הזה .אם עובר לפניהם – עוברין ,ואם לאו  -אין עוברין .וכן הוא אומר ביהושע (יהושע ז) קום לך למה זה
אתה נופל על פניך .אמר לו הקב"ה ליהושע :לא כך אמרתי למשה רבך כי הוא יעבור לפני העם הזה? ואתה שלחת אותם והלכת
אחריהם " .זו ביקורת קשה על יהושע שבמפלה הראשונה במלחמת העי לא יצא בראש העם אלא שלח אחרים ולפיכך נגפו בני
ישראל (ראה פרק ז ביהושע) .חזק ואמץ הוא ללכת בראש מחנה – "ָאחַ ַרי".
 10המדרש מתאר ש ם איך יהושע מתחיל לתפקד כמנהיג ומורה תורה עוד בימי משה .בהתחלה משה מקבל אמנם את הדין אבל
"מתעצב בלבו שלא עמד אחד מבניו " ,אבל בהמשך הוא מתגבר ומחזק את יהושע .ראה דברינו עזה כמוות אהבה ,קשה כשאול
קנאה בפרשת וילך (שכבר ראינו לעיל שהיא "סוגרת" את המסופר בפרשתנו ,בתחילת הספר).
 11ראה מדרש זה גם בילקוט שמעוני הושע רמז תקכז ,על הפסוק בהושע יא א בו סיים מדרש ספרי דברים ,שמביא את מדרש ספרי
אך מוסיף שם שגם הקב"ה מסנגר על עם ישראל" :את מוצא כשעמדו על הים היו ממרים  ...אמרו המלאכים :הם ממרים ומכעיסים
ואתה שותק? אמר להם :נערים הם ואין מקפידין על הנערים .מה דרכו של תינוק יוצא מלוכלך ממעי אמו והם שוטפים אותו ,אף
ישראל :ואשטוף דמיך מעליך ,וכן ואסוכך בשמן ואלבישך רקמה ואנעלך תחש וכו' " .להיות "חזק ואמץ" ,אומר משה ליהושע ,הוא
גם לדעת מתי לא להקפיד ,מתי להנהיג ביד רכה ולהסכין עם משוגות העם .השווה עם דברי הקב"ה למשה בתחילת שליחותו
כשהוא מזהיר אותו" :בָּ ַני סרבנים הם ,רגזנים הם ,טרחנים הם" – בדברינו בני סרבנים הם בפרשת שמות .וגם כאן יש לנו הפתעה
ממדרש פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) הפעם מהציווי "חזק ואמץ" שבפרשת וילך (בהערה  3לעיל) ,מדרש שמבוסס על הגמרא
בסנהדרין ח ע"א ,וזה לשונו" :ויקרא משה ליהושע .אחר שדיבר לישראל שלא בפני יהושע חזר וקרא את יהושע .ויאמר אליו לעיני
כל ישראל חזק ואמץ .לכבדו בפניהם .חזק ואמץ כדרך שאמר לישראל אמר לו ליהושע  ...אמר לו משה ליהושע :זקנים שבדור
עמהם .כלומר ,התייעץ בהם וחוץ מהם אל תעשה דבר .אבל הקב"ה אמר לו :כי אתה תביא .הכל יהו תחת רשותך .טול מקל והך
על קדקדןַ .דבָּ ר אחד לדור ואין שני ַדבָּ ִרים לדור" .העצות של משה הן טובות ויפות ,אבל "חזק ואמץ" הוא ללכת בראש העם ,ללכת
בכח ההנהגה שלך.
 12ובזכות זה זכה ליהושע לשלוט בשמש ובירח במלחמתו עם חמשת מלכי האמורי ,כשאמרֶ " :שמֶ ש בְ גִבְ עוֹן דוֹם וְ י ֵָּרחַ בְ עֵ מֶ ק אַ יָּלוֹן"
(יהושע י יב) וזה הקשר לפר שה ו בבראשית רבה הדנה במאורות .חזק ואמץ כאן הוא לימוד התורה וקיום מצוותיה .כך גם במדרש
ספרי פיסקא כט בפרשתנו" :וצו את יהושע ,אין צוואה אלא זירוז  ...ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ,
חזק בתורה ואמץ במעשים טובים" ובספרי במדבר קלו פרשת פינחס" :וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו  -צוהו על דברי תלמוד" .וכך
גם במדרש משלי (בובר) משלי לא ל שנראה ממשיך את בראשית רבה בקשר למעשי הבריאה" :אמר הקב"ה לישראל :בני ,היו
מתעסקים בתורה ביום ובלילה ,ומעלה אני עליכם כאילו אתם מעמידין שמים וארץ ,שנאמר :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית
בו יומם ולילה וגו' (יהושע א ח) ,ואומר הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערוץ ואל תחת (שם שם ט)" .בא מדרש ילקוט שמעוני יהושע
רמז א ומזכיר את חלקו של משה בחזק ואמץ זה של התורה" :שלושים וששה ימים פירש משה את התורה כולה ,שנאמר :הואיל
משה באר וגו' ,בששה בו  -ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות ,באותו היום נאמר לו צו את יהושע ,מה היתה צואתו? חזק
ואמץ כי אתה תביא וגו' " .צוואת משה ליהושע היא :חזק ואמץ!
 13דברי יואב לאבישי אחיו במלחמתם הכפולה בעמון שביזו את שליחי דוד ובארם שבאו לעזרתם( .ובמקבילה בדברי הימים א יט יג:
" חֲ זַק וְ נ ְִתחַ זְ ָּקה בְ עַ ד עַ מֵ נּו ּובְ עַ ד עָּ ֵרי אֱ ֹלהֵ ינּו” .ובשניהם הסיום הוא" :וַ ה' הַ ּטוֹב בְ עֵ ינָּיו יַעֲ ֶשה") .והרי לנו "דרך ארץ" במשמעות של
מלחמה .עיקר הדרשה באה להרחיב את שראינו עד כה בחזק ואמץ של יהושע .ראה לשון דרשה זו באוצר מדרשים (אייזנשטיין)
חופת אליהו שמשנה קצת" :ארבעה דברים צריך האדם להתחזק בהם :תורה תפילה מצוה ודרך ארץ .תורה מנין? דכתיב :רק חזק
ואמץ מאד וגו' (יהושע א) ,תפילה מנין? דכתיב :תפילה לעני כי יעטוף וגו' (תהלים ק"ב) ,מצוה מנין? דכתיב :קוה אל ה' חזק ויאמץ
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פרשת ואתחנן ,שבת נחמו

תש"פ

מסכת ברכות דף לג עמוד ב ,מגילה כה ע"א
ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא ,אמר :האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי
והנכבד .המתין לו עד דסיים 14.כי סיים אמר ליה :סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? למה לי כולי האי? 15אנן הני
תלת דאמרינן  -אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ,ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה  -לא הוינן
יכולין למימר להו ,ואת אמרת כולי האי ואזלת! 16משל ,למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב ,והיו
מקלסין אותו בשל כסף ,והלא גנאי הוא לו! 17
מסכת ברכות דף נה עמוד ב
אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בהדי הדדי ,אמרי :כל חד וחד מינן לימא מלתא דלא שמיע ליה לחבריה18 .
פתח חד מינייהו ואמר :האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ,ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו ,ולימא
הכי 19:ריבונו של עולם ,אני שלך וחלומותי שלך ,חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא ,בין שחלמתי אני לעצמי ובין
שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים ,אם טובים הם  -חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף ,ואם צריכים
רפואה  -רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו ,וכמרים מצרעתה ,וכחזקיה מחליו ,וכמי יריחו על ידי אלישע ,וכשם
שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה  -כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה וכו'20 .
מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור מ
"למנצח לדוד מזמור ,קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שועתי" .זהו שאמר הכתוב" :ואמר ביום ההוא הנה אלהינו
זה קוינו לו ויושיענו" (ישעיה כה ט) .אין ביד ישראל אלא שיקוו שיגאלם הקב"ה בשכר" :קוה קויתי ה' ",
דכתיב" :טוב ה' לקויו" (איכה ג כה) ,ואומר" :שובו לבצרון אסירי התקוה" (זכריה ט יב) .שמא תאמר" :עבר
קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו" (ירמיה ח כ) – "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' " (תהלים כז יד).
"קוה אל ה' "" ,וקוה אל ה' "  -תקוה אחר תקוה" .חזק ויאמץ לבך"  -אם קויתם ולא נושעתם ,קיווי ושובו
וקיווי .ואם תאמר :עד מתי נקוה? כבר כתיב" :יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם" (תהלים קלא ג) ,ואומר:
"חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה' " (שם לא כה) .אם עושין כן ,הרי אתם נושעים ,שנאמר" :אשר לא יבושו
קווי" (ישעיה מט כג) ,וכתיב" :וקוי ה' יחליפו כח" (שם מ לא) ,וכתיב" :וקוי ה' המה יירשו ארץ" (תהלים לז
ט) .לכך נאמר" :קוה קויתי ה' ויט אלי וישמע שועתי"  -דוד שקיווה לי עניתיו21 .

לבך (תהלים כז) ,דרך ארץ מנין? דכתיב :חזק ונתחזק בעד עמנו (דברי הימים א יט)" .תורה ,מעשים טובים ,קיום מצוות ,תפילה,
ודרך ארץ ,היינו כמעט כל החיים" ,צריכים חיזוק" בלשון הגמרא" ,צריך האדם להתחזק בהם" בלשון אוצר המדרשים .ואנו נוסיף
שאלה דברים שגם מחזקים את האדם .ואחרי הכל" :וַ ה' הַ ּטוֹב בְ עֵ ינָּיו יַעֲ ֶשה".
 14אדם ירד לפני התיבה בבית מדרשו של רבי חנינא והוסיף שבחים ותארים לקב"ה מעבר למטבע התפילה שטבעו חכמים.
 15כשסיים (שים לב שרבי חנינא לא הפסיק אותו באמצע) אמר לו רבי חנינא :סיימת למנות את כל שבחי אדונך? למה לך כל זה?
 16אנחנו אומרים אלה השלושה :הגדול הגיבור והנורא ("האל" לא ִנ ְספָּ ר) שאם לא היה אומר אותם משה (דברים י יז) ואם לא באו
אנשי הכנסת הגדולה ותקנו אותם בנוסח התפילה – לא היינו יכולים לומר אותם ואתה אומר כל אלה והולך! ראה דברינו האל
הגדול הגיבור והנורא בפרשת עקב ,שם ראינו שלהפחית מתארי הקב"ה כפי שעשו ירמיהו ודניאל בשעת מצוקה כשלא ראו את
כוחו של הקב"ה ונפלאותיו – כן .אבל להוסיף – לא .וזו מחשבה דתית מרכזית!
 17מכל תוספת התארים שהו סיף אותו בעל תפילה לפני רבי חנינא ,הזוג "החזק והאמיץ" יש לו סמך במקרא .ואע"פ כן ,אין להוסיפם
בתפילה .גם אם התפילה צריכה חיזוק (המתפלל צריך חיזוק) כפי שראינו במדרש הקודם .ראה בהקשר זה מסכת שבועות לה ע"א:
"יש שמות שנמחקין ,ויש שמות שאין נמחקין; אלו הן שמות ש אין נמחקין :כגון אל ,אלהיך ,אלהים ,אלהיכם ,אהיה אשר אהיה,
אלף דלת ,ויוד הי ,שדי ,צבאות  ...אבל הגדול ,הגבור ,הנורא ,האדיר ,והחזק ,והאמיץ ,העזוז ,חנון ורחום ,ארך אפים ,ורב חסד -
הרי אלו נמחקין!" .לגבי חזק ואמיץ נוכל לומר שכיוון שמצאנו במקרא שאלה תכונות הניתנות לבן אדם ,אין בהן קדושה .אך כל
זה לא מפריע למדרשים מאוחרים כמו מדרשי ההיכלות (אוצר מדרשים (אייזנשטיין) היכלות פרק כד) להוסיף ולהכתיר את הקב"ה
בעשרות אם לא מאות תארים ובהם ... " :ולכל אמיץ חזק הוא ,מלך רם ונשא נשגב ונפלא ,ידיד וישיש ישר ונאמן יקר ונכבד ,חזק
ואמיץ צדק ואמת קדוש וטהור ,חסיד גדול וגבור ,עז איתן יקר ונורא וכו' וכו' " .מה היה אומרים על כך רבי חנינא וחבריו?
 18ישבו שלושה חכמים :אמימר ומר זוטרא ורב אשי וכבדו האחד את השני והשלישי לומר 'דבר חדש' .הבאנו רק את דברי הראשון
הנוגעים לעניינינו .ראה שם בגמרא מה היה החידוש של שני החכמים האחרים.
 19מי שראה חלום ולא ידע מה ראה (מה פשר החלום) יקום לפני הכהנים בעת שפורסים כפיהם ויאמר כך:
 20גם חלומות צריכים חיזוק ואימוץ .דפים נה-נו במסכת ברכות פרק הרואה עוסקים בחלומות ופתרונם .ראה שם (נו ע"ב) הסיפור
הספק משעשע ספק מכעיס על בר הדיא פותר החלומות שמי שהיה משלם לו ,היה פותר את חלומו לטובה ,ומי שלא היה משלם
לו היה פותר לו לרעה .אביי שילם לו וזכה לפתרונות טובים ורבא שלא שילם קיבל פתרונות רעים (ואיך נקם בו רבא) .הכל מתחיל
שם (נה ע"א) מדברי רב יהודה אמר רב" :שלושה צריכים רחמים :מלך טוב ,שנה טובה וחלום טוב" .כאן מציע אחד משלושה
החכמים שבברכת כהנים אפשר לחזק ולאמץ את החלום אם טוב הוא ולרפא אותו אם הוא צריך רפואה וטיוב.
 21נראה שעל דרשת מזמור זה שכולה על כוחה וערכה של התקווה אין צורך להכביר מילים .נדגיש רק ששני הפסוקים העומדים
במרכז הדרשה ונותנים את התקווה לתקווה ,את הכח להתעשת ולקוות כל פעם מחדש ,הם שני הפסוקים ששיש בהם חזק ואמץ
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פרשת ואתחנן ,שבת נחמו

תש"פ

ואתחנן22

דברים רבה ב יב ,פרשת
"כה' אלהינו בכל קראנו אליו" .זהו שאמר הכתוב" :ואני תפלתי לך ה' עת רצון" (תהלים סט יד) .רבי חנינא בר
פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן :מהו דכתיב" :ואני תפלתי לך ה' עת רצון"? אמר לו :שערי תפילה פעמים
פתוחים פעמים נעולים .אבל שערי תשובה לעולם פתוחים .אמר לו :מנין? – דכתיב" :נוראות בצדק תעננו אלהי
ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים" (תהלים סה ו) .נמשלה תפילה במקווה ונמשלה תשובה בים .מה המקוה
הזה פעמים פתוח פעמים נעול ,אף שערי תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים .אבל הים הזה לעולם פתוח .כך
ידו של הקב"ה לעולם פתוחה לקבל שבים23.
אמר רב ענן :אף שערי תפילה אינן ננעלים לעולם .דכתיב" :כה' אלהינו בכל קראנו אליו" .ואין קריאה אלא
תפילה כענין שנאמר" :והיה טרם יקראו ואני אענה" (ישעיה סה כד) א"ר חייא רבה :כתיב" :קוה אל ה' חזק
ויאמץ לבך וקוה אל ה' " (תהלים כז יד)  -הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ,ויש שעה שיתנו לך" 24.ואני תפלתי לך עת
רצון"  -דוד בשביל שהיה יחידי אמר "עת רצון" ,אבל תפילה של ציבור אינה חוזרת לעולם ריקם ,הוי" :כה'
אלהינו בכל קראנו אליו"25 .
שבת שלום
שנזכה לראות בנחמת ציון ,גאולת ישראל ובנין ירושלים
מחלקי המים
חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ בתורה ומדע,
חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ במצוות ומעשים טובים,
חזק ואמץ בתחינה ותפילה
חזק ואמץ במיעוט תארים ושבחים
חזק ואמץ בשמירה ורפואה
חזק ואמץ בתקווה כל מזור מבקשים
חזק ואמץ רעיונות וחלומות
לחזקם ולאמצם בפתרונים טובים
חזק ואמץ פתחים ושערים
לחזקם שלעולם לא יהיו נעולים
חזק ואמץ בבשורה של תקווה
תקוות כל המיחלים ,תקוות כל החולמים

ושהבאנו בתחילת הדף" :קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' " (תהלים כז יד) וכן" :חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה' " (שם
לא כה).
ֹלהים ְקרֹבִ ים אֵ לָּיו כַה' אֱ ֹלהֵ ינּו בְ כָּל
 22נסיים במדרש זה מפרשת השבוע אשר דורש את הפסוק בדברים ד ז" :כִ י ִמי ג ֹו י גָּדוֹל אֲ ֶשר ל ֹו אֱ ִ
ֹלהים לִ י טוֹב וכו' " (מנגד ,ראה ישעיהו
ָּק ְראֵ נּו אֵ לָּיו"  -פסוק המדגיש את קרבת האדם לקב"ה וכפסוק בתהלים עג כח" :וַ אֲ נִי ִק ֲרבַ ת אֱ ִ
נח ב) .ראה דברינו אלהים קרובים בפרשה זו.
 23עד כאן בשבחה של התשובה וכפי שמצוי בדרשות רבות על ערך התשובה וכוחה .נראה שמקור מדרש זה הוא בפסיקתא דרב כהנא
פיסקא כד – שובה" :נמשלה תשובה בים  -מה הים הזה לעולם פתוח ,כך שערי תשובה לעולם פתוחים .ונמשלה תפילה במקוה,
מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול ,כך שערי תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים .מה המקוה הזה אדם מבקש לטבול
ומצא אביו או רבו שם ונתבייש והולך לו ,אבל הים הזה ,מפליג קימאה ויורד וטובל".
 24תפילה אחר תפילה ,תקווה אחר תקווה.
 25סוף דבר ,המחלוקת אם תשובה גדולה או תפילה מוכרעת בהבחנה בין יחיד וציבור .תשובה עדיפה על תפילת היחיד .אבל תפילת
הציבור ,אין דבר גדול ממנה .ולא נותר אלא להרהר על תשובת היחיד אל מול תשובת הציבור .האם יש מצב שציבור שלם יעשה
תשובה ביחד ולא כל אחד לעצמו? אם "חזק ואמץ" הוא רק של היחיד ,גם אם הוא המנהיג ,או שמא של הציבור בכללותו" :חזקו
ואמצו כל המיחלים"" ,חזקו ואמצו" בדרך ארץ המשותפת לציבור רחב.
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