Show Hashem’s
Majesty
“W hen I call out the name of Hashem,

ascribe greatness to our G-d” (Devarim
32:3). This verse seems a bit puzzling.
Can I bring greatness to Hashem just by
calling out His name? Firstly, how does
calling out a name bring greatness? Perhaps describing Hashem’s awesome deeds
can bring greatness. But what can
merely calling out His name do?
Furthermore, how can one
bring greatness to the King
of Kings, the Holy One,
blessed be He? He is the
Creator of the Universe.
All of the awesome
glory and splendor are
His. What can be added
to that? Lastly, even if it
is possible to ascribe
greatness to Hashem in
some way, who am I to
do that? I am nothing
but a creature of flesh
and blood.

The Malbim has a deep

and novel explanation of this
verse. The “name of Hashem”
refers to the Torah. Whenever the
Torah uses the phrase, “calling out,” it is
referring to publicizing. Therefore “calling
out Hashem’s name” is publicizing the
Torah.

How do the Jewish people publicize

the Torah? By learning and keeping its
mitzvos. We conduct ourselves differently
than the rest of the world. We keep
Hashem’s Holy Torah. The world sees
this and realizes that we live a different
life; a life of holiness and purity according
to the Torah. This is the Torah’s best publicity. What happens next?

“A scribe greatness to our G-d.” The

Malbim explains that if Klal Yisrael will
keep the Torah, then Hashem will dwell
among them. This concept requires some
explanation. How can the Almighty dwell
amongst a people of flesh and blood
down here on this physical world? The
answer is that Hashem’s hashgacha – His
personal supervision – will be upon Klal
Yisrael. It will be visible to all. Everyone
will see with their eyes and realize that
the Almighty is personally taking care of
His holy nation. His Presence will be revealed in this world through His deeds.

When the Jewish people properly keep

the mitzvos, the receive Siyata Di’Shmaya

(Heavenly Assistance) above and beyond
the “laws of nature.” They are protected
from all kinds of natural dangers and disasters, and succeed in their spiritual and
physical efforts in spectacular fashion.
However, when the holy nation does not
do what is required of them, the “laws of
nature” that protect the other nations do
not apply to them. They are tormented
and defeated by the nations with a cruelty that is unknown on the face of this
earth.

And so, when the world studies

Jewish history they see that the
“laws of nature” are in
Hashem’s Hand. When His
chosen people please Him,
He lifts them above
nature. When they anger
Him, even nature cannot
help them. The world
realizes that even nature
is under the control of
the Almighty. He is The
Only Power in heaven
and
earth.
This
is
Hashem’s greatness. This
brings untold majesty to
His Name.

T

herefore, all of the
questions are answered. “When I
call out the name of Hashem, ascribe
greatness to our G-d.” I call out the name
of Hashem by keeping His mitzvos. This
causes His Divine Presence to dwell
among Klal Yisrael. The world sees His
Hashgacha on His holy nation, above and
beyond the laws of nature. This is the
expression of His true greatness, that He
is the Almighty, All Powerful, Creator,
and Ruler of the universe.
Kinderlach . . .
We can do something very special; very
wonderful, we can show Hashem’s greatness. We can demonstrate to the world
that the Almighty, and not the “laws of
nature” rule the universe. How? By keeping the mitzvos. When we keep the mitzvos, the Shechina (Divine Presence) dwells
amongst us. Hashem’s hashgacha guides
us above the laws of nature. The world
sees and realizes that the Creator of the
universe created nature, and controls it
with His guiding hand. How great is the
Being who controls the sun and stars, the
wind and rain, the rivers and seas! He
feeds the billions and trillions of living
creatures every day! His awesome might
and unfathomable wisdom are the ultimate greatness! “When I call out the name
of Hashem, ascribe greatness to our G-d!”

“L

Wellsprings

ook out of the window, Abba. It is
raining!”
“Wonderful, kinderlach. I’ll be right back.”
“Where are you going, Abba?”
“I’ll tell you when I come back.”
The Abba grabs his raincoat, boots and
hurries outside. He returns in a few minutes, sopping wet.
“Abba, why did you go out and get all wet?”
“I opened up the underground water
tank, kinderlach.”
“What is that Abba?”
“We have a series of troughs and pipes
on our land which collect rain water.
They flow into a big tank. I open that
tank when the rain comes. It fills up with
water. Then in the summertime, when
there is no rain, I turn on the pumping
system, and irrigate the fields with the
stored rain water.”
“I never realized that, Abba. Do you
know that our water system is a parable
for learning and teaching Torah?”
“What a vivid imagination you have,
Chaim. Please share the parable with me.”
“It is actually found in the Sifrei (2:2) on
this week’s parasha. The verse states, ‘May
My teaching drop like rain’ (Devarim
32:2). Rebbe Dostoi the son of Rebbe
Yehuda says, ‘If you gather in the words of
Torah, just as the irrigators gather water
into the tank, in the end you will flow
(with words of Torah), and give to others.’
As the verse states, ‘Drink water from your
own cistern, and flowing water from your
own well. Then your springs will spread
outwards’ (Mishlei 5:15). Rashi explains
that the cistern is the vessel that the Almighty gave us – the Torah. You will reach
the point where the words of Torah flow
like water from a well. Finally, you will
teach others, and your Torah will spread
out to the world like a spring.”
“That is beautiful, Chaim. May our humble watering system inspire you to become a wellspring of Torah, teaching
students far and wide, amen.”
Kinderlach . . .
Now is the time to gather in the water.
Your years in Talmud Torah and Yeshiva
are times of heavy rain (so to speak).
Words of Torah are there to be taken.
Your teachers are anxious to teach you;
your parents and study partners are all
there to help you learn. Open the valves
wide and fill up the tank with Torah, Torah, Torah. Kinderlach, B’ezrat Hashem
you will become a wellsprings of Torah,
overflowing with wisdom and seichel
(common sense). Others will come to hear
you, and drink thirstily your words of Torah. About you the verse will say, “Your
springs will spread outwards!”
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"הבט אבא! יורד גשם!"
"נהדר ,ילדים .תיכף אשוב".
"לאן אתה הולך ,אבא?"
"אגיד לכם כשאחזור".
אבא לובש את מעילו ואת מגפיו ,ורץ החוצה .הוא חוזר אחרי כמה
דקות ,וכולו נוטף מים.
"אבא ,מדוע יצאת והתרטבת כך?"
"פתחתי את מאגר המים התת-קרקעי".
"מה זה ,אבא?"
"יש לנו מערכת של מרזבים וצינורות בשדות שלנו
שבאמצעותה אנחנו אוגרים את מי הגשמים .הם
זורמים לתוך מאגר מים גדול .אני פותח את המאגר
כאשר יורד גשם ,ואז הוא מתמלא מים .בקיץ,
כאשר אין גשם ,אני מפעיל את המשאבה ומשקה
את השדות במי הגשמים שאגרתי".
"לא ידעתי זאת ,אבא .האם אתה יודע שמערכת
המים שלנו היא משל ללימוד תורה?"
"יש לך דמיון מאוד מפותח ,חיים .ספר לי את
המשל".
"זה נמצא בספרי )ב' ,ב'( בפרשת השבוע הזה.
הפסוק אומר' :יערוף כמטר לקחי' )דברים ל"ב,
ב'(' .ר' דוסתאי בר' יהודה אומר אם דברי תורה
תּ כדרך הכונסים מטר לבור לסוף שאתה מנזל
ַס ָ
כּנ ְ
ַ
ומשקה אחרים שנאמר )משלי ה' ,ט"ו( שתה מים
מבורך ונוזלים מתוך בארך יפוצו מעיינותיך חוצה'..
רש"י מפרש שהבור הוא הכלי שהקב"ה נותן לנו – התורה.
אדם יכול להגיע למצב שבו דברי התורה שלו יזרמו כמו מים מתוך
באר .ולבסוף הוא ילמד אחרים ,ותורתו תתפשט בכל העולם כמו
מי מעיין".
"זה מקסים ,חיים .יהי רצון שמערכת ההשקיה הפשוטה שלנו
תעודד אותך להיות למעיין של תורה ,וללמד תלמידים רבים".
"אמן".
ילדים יקרים . . .
כעת הזמן לאגור את המים .השנים שלכם בתלמוד תורה ובישיבה
הם זמנים של גשמי ברכה ,כביכול .דברי התורה מצויים לכם
בשפע .המורים שואפים ללמד אתכם ,וההורים והחברותות
נמצאים לצדכם כדי לעזור לכם ללמוד .פיתחו את המאגרים ומלאו
אותם בתורה ,תורה ועוד תורה .בעזרת ה' תהיו למעיינות של דברי
תורה ,השופעים חכמה ושכל טוב .אחרים יבואו להאזין לכם וישתו
בצמא את דבריכם .ועליכם ייאמר" :יפוצו מעיינותיך חוצה"!
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"כי שם ה' אקרא ,הבו גודל לאלוקינו" )דברים ל"ב ,ג'( .פסוק זה
מתמיה מעט .כיצד אנו יכולים להוסיף גדלות לה' אם רק נקרא
בשמו? ראשית ,כיצד מביאה קריאה בשם לגדולה? היינו חושבים
שאולי תיאור מעשיו האדירים של ה' יכולים להוסיף לגדלותו ,אך
כיצד סתם קריאה בשמו יכולה לעשות זאת? ועוד ,כיצד ניתן
להוסיף גדולה למלך מלכי המלכים ,הקדוש ברוך הוא? הוא הרי
בורא העולם .כל ההוד וההדר הם שלו .מה ניתן להוסיף על כך?
ולבסוף ,גם אם אפשר לדבר על ה' במונחים של גדלות ,מי אנו
שנעשה זאת? הרי אנו בשר ודם בלבד.

למלבי"ם יש הסבר עמוק וחדשני לפסוק זה" .שם ה'" – משמעותו
התורה .בכל מקום שבו התורה משתמשת בביטוי "קריאה" ,הכוונה
לפרסום הדברים .ולכן – "קריאה בשם ה'" משמעה פרסום
התורה.
כיצד מפרסם עם ישראל את התורה? ע"י לימוד התורה וקיום
מצוותיה .אנו מתנהגים אחרת משאר העולם .אני מקיימים את
תורת ה' .העולם רואה זאת ומבין שחיינו שונים משלהם :חיי טוהר
וקדושה ,על פי התורה .זה הפרסום הטוב ביותר לתורה .ומה קורה
לאחר מכן?
"הבו גודל לאלוקינו ".המלבי"ם מסביר שאם עם
ישראל ישמרו את התורה ,ה' ישכון בתוכם .רעיון זה
דורש ביאור :כיצד יכול הקב"ה לשכון בקרב
אנשים בשר ודם ,כאן בעולמנו הגשמי?
התשובה היא שהשגחתו של ה' – השגחה
פרטית – תשרה על כלל ישראל .היא תהיה
גלויה לעין כל .הכל יראו בעיניהם ויבינו
שהקב"ה דואג לעם קודשו .נוכחותו יתברך
תתגלה לעולם כולו באמצעות מעשיו.
כאשר עם ישראל שומר את מצוות התורה
כיאה וכיאות ,הם זוכים לסייעתא דשמיא,
מעל ומעבר לחוקי הטבע .הם מוגנים מפני כל
מיני סכנות ואסונות טבעיים ,ומצליחים
במאמציהם הרוחניים והגשמיים כאחד – באופן
גלוי ומרשים .אך כאשר העם הנבחר אינו עושה
את מה שנדרש ממנו ,אזי חוקי הטבע שמגינים על
עמים אחרים אינם מסייעים לו :הוא מעונה ומובס
ע"י עמים ,באכזריות שהיא מעבר לכל התנהגות
מקובלת.
וכך ,כאשר אומות העולם לומדות את ההיסטוריה של עם ישראל,
הן נוכחות לדעת שחוקי הטבע הם בעצם בידיו של ה' .כאשר עמו
הנבחר גורם לו נחת )כביכול( ,הוא מעלה אותו עד מעל לטבע.
כאשר עם זה מכעיס את אלוקיו ,אזי גם הטבע אינו יכול לסייע לו.
העולם מבין שאפילו הטבע נתון לשליטתו של ה' .הוא הכוח היחיד
בשמיים ובארץ .זוהי גדלותו של ה' .והכרה זו מביאה להאדרת שמו
יתברך.
וכך ,כל השאלות נענות" :כי שם ה' אקרא ,הבו גודל לאלוקינו".
אני קורא בשמו של ה' ע"י קיום מצוותיו .דבר זה גורם לשכינתו
לשכון בעם ישראל .העולם רואה את השגחתו על עם קדושתו,
מעל ומעבר לחוקי הטבע .זהו ביטוי לגדלותו האמיתית – שהוא
אדון הכל ,שליט על הכל ,הבורא והמושל בעולם.
ילדים יקרים . . .
אנו יכולים לעשות מעשה מיוחד במינו ,ונפלא :אנו יכולים להראות
את גדלותו של ה' .אנו יכולים להראות לעולם שה' ,ולא חוקי
הטבע ,מנהיג אותו .כיצד? ע"י קיום המצוות .כאשר אנו מקיימים
מצוות ,שוכנת השכינה בקרבנו .השגחתו של ה' מובילה אותנו אל
מעל לחוקי הטבע .העולם רואה אזאת ומבין שבורא העולם ברא
גם את הטבע ,שולט בו ומכוון אותו .כמה גדול הוא זה ששולט
בשמש ובכוכבים ,ברוח ובגשם ,בימים ובנהרות! הוא מאכיל
מיליארדים וטריליונים של יצורים חיים מדי יום! עוצמתו הכבירה
וחכמתו הבלתי-נתפסת מהווים גדלות שאין כדוגמתה! "כי שם ה'
אקרא ,הבו גודל לאלוקינו!"
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