
"אם בחוקותי תלכו", פרש"י: "שתהיו עמלים 
בתורה". הרבה קולמוסים השתברו אודות מהות 
יגיעת התורה. מהי יגיעה, מהו עמל. יש שהדגישו 
את עמל הגוף, את ההתעסקות בתורה ביגיעה 
פיזית, ינדד שינה מעיניו ותנומה מעפעפיו וימית 
עצמו באהלה של תורה. יש שיעניקו זרקור דווקא 
לעמל הדעה. אלה יתורו אחריה ככסף, יבקשוה 
כמטמונים ויטרדו מבוקר עד ערב לדעת סודה של 
תורה, לפענח תעלומותיה, להקיף ימה הגדול.  

על נתון אחד אין חולק: כדי להתייגע בתורה יש 
לגעת במכמניה. להיות שם במלוא מובן המלה. 
לא ניתן להקיף ולרדת לעומקה של הלכה מבלי 
שנחתור להקיף ולהעמיק בנושא הנלמד. לא ניתן 
לרכוש מעדני וממתקי התורה באופן מושלם מבלי 
שניחשף לכל דברי התנאים, האמוראים, גדולי 
הראשונים וענקי האחרונים. לאחר שנחשפנו 
אליהם זה הזמן להתייגע, להעמיק, להעפיל על 

ההר.  

אכשר דרא ויש מי שהצליח לחולל את המהפך 
לטובת חובשי ספסלי בית המדרש. מאגר 'אוצר 
החכמה' מכיל את הספריה היהודית הדיגיטלית 
הגדולה בעולם. למעלה מ-90,000 ספרי וחיבורי 
יהדות, מראשית ימי הדפוס ועד לאחרון הבטאונים 
התורניים בדור הנוכחי, סרוקים דף אחר דף בצורתם 
המקורית, פרי עמל של שנים ארוכות בו השתתפו 
אנשי ספר ואנשי טכנולוגיה מהשורה הראשונה. 
האוצר העצום ממשיך לגדול כל העת, ומדי שנה 
נוספים למאגר הממוחשב למעלה מ־5,000 ספרים 

חדשים. 

כדי לקבל הצצה קלה לפרויקט האדיר הזה 
לטובת לומדי התורה שוחחנו עם הרב בצלאל 
דבלצקי, מעמודי התווך של המיזם המבורך. בפתח 
שיחתנו הוא מבקש להתייחס לשאלת היגיעה 

במסגרת השימוש במוצר המהפכני. 

"כמו כל דבר־חכמה שיש בעולם, מילת המפתח 
היא 'שימוש מושכל'. נתחיל מהחלק הקל: ידוע 

בשם מרן החזו"א זצ"ל שאמר, כי חיפוש אחרי 
מראי מקום ואיתור מקור אינו נכלל ביגיעת התורה. 

בדוחק נכלל ב'הכשר מצוה'. 

"משל למה הדבר דומה: פעם היה על הלומד 
להתייגע ולאמץ עינו מול אורם המרצד של נרות 
חלב וכיום הוא נהנה בחסד הבורא מאור יקרות. 
עוד לא נמצא האיש שיבקש לחזור לאור הנוסטלגי 
ההוא. 'אוצר החכמה' הוא כמובן כלי מורכב הרבה 
יותר: הוא לא מספק ללומד רק מראי מקומות 
וציונים אלא מביא לו גם את כל מה שנאמר בכל 

ענין. 

"בדיוק בשלב הזה מסתיים חלקו של המחשב 
ומתחיל חלקו של האדם. מי שאוסף מכל הבא 
למקלדת ואינו מעיין בדברים עצמם, הוא אכן 
משטח את לימודו ומרדד את מחשבתו. מי שמבקש 
להתייגע בלימודו, לוקח את הדברים ככיוון בלבד, 
כרעיון שתפקידו לקדם חשיבה ולהעמיק בדברים 

עצמם בלחמה ובשרה של תורה".

בדבריו הוא מצטט את דברי הגאון ר' יצחק 
הוטנר זצ"ל )שנדפסו בראש ספר 'אוצר מפרשי 
התלמוד' שאיך לא... נמצא גם הוא ב'אוצר 
החכמה'( שציטט בשם בעל ה'חזון איש' אודות 
מעמד החיפוש אחר מראי מקומות בכל הנוגע 

ליגיעת התורה. 

"מרן ה'חזון איש' כותב כי בזמננו קוראים 
לחיפוש 'יגיעה'. בוודאי קרע כאן מרן בלבבה של 
הקלקלה הגדולה בסדרי הלימוד בזמננו. העמדת 
החיפוש במקום ה'יגיעה' היא השחתת כל הציור 

של עמלה של תורה".

הרב משה שמואל גליק שליט"א, מרביץ תורה 
ור"מ בישיבת 'חזון נחום' בבני ברק, מצטרף 
לשיחה וממחיש את המהפך שעשה המיזם המבורך 

דווקא בכל הנוגע ליגיעת התורה.

"אדרבה ואדרבה", הוא אומר. "הרי עם כלי 
עזר כמו 'אוצר החכמה' יכולים להגיע לפסגות 
הרבה יותר גבוהות בלימוד התורה. שאלו אותי 

נא שגבם
          מאוצר

למעלה מ־90,000 ספרי 
וחיבורי יהדות, )כולל 
חבילות ספרי המכונים( 
מראשית ימי הדפוס ועד 
לאחרון הבטאונים התורניים 
בדור הנוכחי, מגלמים את 
מהפכת 'אוצר החכמה' ◆ 
לקראת 'יריד הספרים' מבית 
'המבשר', אוצר הספרים 
הגדול בעולם מעניק 
הצצה לקוראים ומגלה את 
המהפך העצום שחולל 
בעולם התורה ◆ הרב בצלאל 
דבלצקי: "מיום המצאת 
הדפוס לא היתה מהפכה 
שכזו בלימוד התורה. הפצת 
התוכנה בין קהל הלומדים 
היא המיצוי המושלם והרחב 
ביותר של 'להבין ולהשכיל, 
ללמוד וללמד'"

יונתן ליפשיץ



פעם על העניין והמשלתי את הדברים למלאכת 
הבניין. הלא בדורות קודמים, כשעדיין לא היו 
מנופי גבהים וטכנולוגיות בניה וכדו', נהגו לבנות 
בתים בני קומה אחת או שתיים. והיום כאשר יש 
את הציוד המתאים אפשר לבנות מגדלים רבי־
קומות. וכי מישהו יעלה על הדעת לוותר על זה? 
בעזרת 'אוצר החכמה', שמכיל בתוכו את כל התורה 
כולה, יכול כל תלמיד לחדש ולבנות בנייני פאר 
בלימוד התורה, ברמה שהוא לא היה מגיע אליה 

ללא העוצמה ìל 'אוצר החכמה'". 

מיומנות החיפוש
דווקא משום שמדובר במאגר הספרים הגדול 
בעולם ללא האפשרות לנווט בין הספרים הרבים 

הוא דומה לאוצר הנעול בכספת ללא מפתח. 
ייחודיותו הגדולה של 'אוצר החכמה' בדמות 
היקף הספרים העצום הנכלל במאגר, עלולה היתה 
להפוך גם לחסרונה הגדול בשל הקושי להגיע 

לספר ספציפי בתוך מאגר כה גדול. 
כדי לפתור את הבעיה נוצרה גולת הכותרת 
של 'אוצר החכמה' - מנוע החיפוש המשוכלל, 
שבאמצעותו ניתן להגיע לתוכן הספרים בעזרת 

חיפוש לפי מילות מפתח או לפי רצף מילים. 
בתוך פחות ממספר שניות מהזנת המילים 
למנוע החיפוש מקבל המשתמש את כל התוצאות 
התואמות את מה שהוא מחפש. אפשרויות נוספות 
הן חיפוש לפי שם ספר או מחבר, לפי שנת הדפסה, 
וגם חיפוש נרחב לפי נושאים שיניב תוצאות רבות 

יותר. 
אין נושא באוצר הספרים היהודי שלא ניתן 
למצוא עליו אוצרות של דעת ב'אוצר החכמה'. 
"כל נושא שתבקש לבדוק, אם זה בסוגיה הלכתית, 
תעלומה היסטורית או בירורי יוחסין וכדומה, 
תמצא ב'אוצר החכמה' מי שמדבר עליו ועוסק בו. 
לפעמים צריך להיות יצירתיים בעריכת החיפוש 
ולדעת כיצד לנצל את מנוע החיפוש לצורך המדויק, 

אבל בסופו של דבר אפשר להגיע לכל המידע.
"יש סיפור מפורסם שאירע עם הגאון הגדול רבי 
חיים קנייבסקי שליט"א, ששאלו אותו היכן המקור 
לכך שנבוכדנצר היה נמוך־קומה וגובהו היה טפח. 
רבי חיים השיב שאינו זוכר את המקור ושיחפשו 
במחשב. אמרו לו שחיפשו ב'אוצר החכמה' ולא 
מצאו. שאל רבי חיים כיצד בוצע החיפוש, וענו 
לו שחיפשו שתי מילים: 'נבוכדנצר' ו'טפח'. אמר 
להם לחפש את המלה 'פושחא', שמשמעותה 
'טפח' בארמית, וכמובן שמיד מצאו את המקור.
"כאשר משתמשים במנוע החיפוש של 'אוצר 
החכמה' צריך לפעמים אינטואיציה מה בדיוק 
לחפש. אם בניסיון הראשון המילים שהזנת לא 
מניבות את התוצאה, אתה מנסה עם מילים אחרות. 
הספרים שבמאגר נסרקו כולם אך ישנן שגיאות 
פה ושם, בייחוד בספרים ישנים בהם הסריקה 
אינה מזהה כל מלה וכל אות בצורה הנכונה. לכן 
גם שילבנו במנוע החיפוש את האפשרות לחיפוש 
מורחב שכולל גם שגיאות אפשריות, כמו אות 

דל"ת המתחלפת עם רי"ש וכדומה. מנוע החיפוש 
יודע להתגבר על השגיאות הללו ולהביא תוצאות".

במערכת 'אוצר החכמה' מכניסים כל חיבור תורני 
מכל סוג שהוא, ובהם רבים שמשתמשי התוכנה 
לא היו נחשפים אליהם כלל ללא 'אוצר החכמה'. 
"אנחנו מכניסים למאגר גם קונטרסי חידושי תורה 
של אברכים שלכאורה אין להם חשיבות מבחינת 
מדף הספרים התורני, ואדם לא היה מכניס אותם 
לבית מחוסר מקום או מחוסר עניין, כי אין לו פנאי 
להגיע עד לאותם קונטרסים. אבל בזכות 'אוצר 
החכמה', שמאפשר לבצע חיפוש כולל בכל המאגר 
על עניין מסוים, המשתמש מגיע לכל ספר שעוסק 
באותו נושא, גם אם מדובר בחיבור לא ידוע. ואז 
הוא יכול לגלות שאברך שעבד על נושא מסוים 
במשך תקופה ארוכה וחיבר קונטרס שאיש כמעט 
לא מכיר, גילה משהו חשוב שמשתמשי 'אוצר 

החכמה' לא היו מגיעים אליו בכוחות עצמם".
של  היוצרים  זכויות  לסוגיית  באשר  ומה 
המחברים שספריהם מופיעים במאגר, שאלנו את 
האיש העומד מאחורי 'אוצר החכמה', ר' ארז סלע. 
ר' ארז הצליח להפתיע אותנו: "כיום ישנם 
אנשים שמוציאים לאור חיבורים תורניים, ובמקום 
להדפיסם הם מעבירים את הקובץ ישירות למערכת 
'אוצר החכמה', וכך מגיעים לציבור של אלפי 

לומדים". אבל זה לא הכל.  
לדבריו, גם מחברי ספרים שמעוניינים להתפרנס 
ממכירת ספריהם, הבינו עם השנים שהכנסת הספר 
למאגר 'אוצר החכמה' רק מועילה להם, ואפילו 

מגדילה את מכירות הספר. 
"היה מחבר שנתן לנו ספר אחד מתוך סדרת 
ספרים שחיבר על הש"ס, והעליה בהתעניינות 
בספר כל־כך הפתיעה אותו שהוא מיהר למסור לנו 
את כל שאר הסדרה. הוא הבין ש'אוצר החכמה' 
מספק למחברים במה שלא היתה להם עד היום. 
אנשים שמחפשים מראי מקומות בנושא מסוים 
מגיעים בזכות המערכת לספרים של מחברים שהם 
לא היו מגיעים אליהם בשום דרך אחרת", סיפר. 
ומה לגבי עלות השימוש ב'אוצר החכמה'? 
למרות שעלות רכישת המאגר ותוכנת החיפוש היא 
לא זולה, הרי שעם תנאי התשלום הנוחים מתברר 
שמדובר בעסקה משתלמת במיוחד. "תעשו אתם 

את החשבון", אומר ר' ארז.
 "במחיר שנע סביב מאה שקלים לחודש אתם 
מקבלים את כל אוצר הספרים היהודי לשימוש 
חופשי לכל החיים. במחיר הזה אנשים עושים מנוי 
על עיתון, אבל זה מנוי שצריך לחדש כל שנה. 
וכאן אחרי מספר שנים מסתיימים התשלומים 
ואתה נשאר עם האוצר הגדול ברשותך לאורך 

ימים ושנים".

חיבור לתורה
במהלך שיחתנו הרב גליק ממשיך להפליג בשבח 
המיזם ומבהיר כי מבחינתו עולם התורה בדורנו 
נחלק לשתי תקופות: לפני ש'אוצר החכמה' יצא 

לאור עולם ולאחריו. 

"בשיחותיי עם אנשי מערכת 'אוצר החכמה' אני 
אומר להם שאפילו הם עצמם לא מבינים את גודל 
המפעל שהם חוללו", אומר הרב גליק. "כל יום אני 
מוצא את עצמי נפעם מחדש מהעוצמה של הכלי 
הזה. ממש אין יום שאני לא מוצא שם אוצרות 
נפלאים, אם בהלכה, באגדה, בלומדות – בכל 
נושא מוצאים ב'אוצר החכמה' דברים נפלאים". 
 מיהו קהל היעד שלך, שאלתי.  חסידים, 
ליטאיים, רבנים, מגידי שיעורים, או סתם עמך? 
על פניו ניתן לחשוב שבשביל להיעזר בשירותי 
'אוצר החכמה' צריך להיות עם רמת פתיחות 

מסוימת להתעסק בדיגיטל, אמרתי. 
הרב דבלצקי: "קהל היעד שלנו הוא כל מי שיש 
לו 'חיבור ונגיעה' לתורה שבכתב ושבע"פ לכל 
מקצועותיה ומה שתלמיד ותיק חידש ומחדש. מי 
שדברי ימי ישראל וקורות החכמים מעוררים בו 
ענין, מי שמבקש להרחיב את אופקיו בכל הטוב 
והיקר הצפון בספרות ישראל, וכמדומה שהגדרות 
אלו כוללות את כל הקהלים שהזכרת ויותר. מתוך 
אותה אמונה לפיה 'אוצר החכמה' שייך לכל, 
הושם דגש על הנגשת התוכנה. רבים שכשלו 
בשימוש בתוכנות אחזור מידע אחרות מספרים 

על הצלחתם בשימוש בתכנת האוצר". 
הרב גליק: "בניגוד למה שניתן לחשוב, ציבור 
המשתמשים ב'אוצר החכמה' אינו מורכב ברובו 
מחוקרים או מרצים, או עורכי ספרים וכדומה, אלא 
מציבור של אברכים לומדי תורה שהכלי של 'אוצר 

החכמה' סלל לפניהם נתיבים חדשים בלימוד. 
"כמובן שבשביל עורכי הספרים זה כלי מצוין, 
ועורך ספרים בדור שלנו לא יכול לעבוד בלי 'אוצר 
החכמה' כי הוא לא יכול להרשות לעצמו לדלג על 
הכלי הנפלא הזה שמאפשר לו להגיע בקלילות 
למקורות שהוא היה צריך לטרוח עליהם שעות 
וימים, וספק אם גם אז הוא היה מגיע אליהם בלי 

'אוצר החכמה'". 
אנקדוטה מעניינת שאנו שומעים מהרב גליק היא 
על תשובה מעניינת שמצא על שאלה של תלמיד 
על דברי האור החיים הק', שהחיפוש במאגר 'אוצר 
החכמה' העלה מאמר שדן בדיוק באותה שאלה 
והתפרסם בתוספת התורנית של עתון 'המבשר'. 
"במאמר הובא 'פרי מגדים' שעל־פיו מתבאר 
כל הנושא באר היטב, ובזכות החיפוש ב'אוצר 
החכמה' הגעתי אל המאמר שלא ידעתי עליו קודם 

לכן", הוא מספר. 
הרב גליק שופע בדוגמאות וסיפורים על הגילויים 
הנפלאים שמתגלים לתלמידי חכמים בזכות 'אוצר 
החכמה'. "הרי היום בעוונותינו אנחנו בעלי מוחות 
קטנים. אין לנו את העוצמות שהיו לגדולי ישראל 
שידעו את כל התורה כולה. בדורות קודמים, 
כשמישהו רצה לחפש מקור כלשהו או סברא 
והתייגע ולא מצא, היה מחכה לכנסיה הגדולה 
וניגש לשאול את מאורי הדור, את מרן ה'אמרי 
אמת' זי"ע או את רבי חיים עוזר. והנה בדורנו, 
בזכות 'אוצר החכמה' יכול כל נער צעיר להגיע 

לכל מכמני התורה".
הוראה  ומורי  רבנים  על  מספר  גליק  הרב 
מפורסמים שנעזרים ב'אוצר החכמה' בבירורי 



הלכה ומקורות. "כל גדולי ישראל שזכיתי להכיר 
מקרוב נעזרים ב'אוצר החכמה', חלקם מבקשים 
שיחפשו עבורם והם נפעמים מהאפשרות להגיע 
לכל חלקי התורה בכל נושא ולמצוא מה נאמר 

עליו בספרות התורנית לאורך כל הדורות".
אנו שואלים את הרב גליק כיצד מסייע 'אוצר 
החכמה' למחברי ספרים בדורנו. הוא משיב, כי 
"לעניות דעתי, 98 אחוזים מהספרים שיוצאים 
לאור בשנים האחרונות צריכים להקדיש עמוד 
הוקרה ל'אוצר החכמה' על הסיוע בחיבור הספר. 
קשה להאמין שישנם היום מחברים שאינם נעזרים 
ב'אוצר החכמה', ואפשר להבין זאת מעיון במראי 
מקומות ובמובאות בספרים החדשים, שיש שם 
מקורות שאין מציאות שהמחברים הגיעו אליהם 

ללא שנעזרו באוצר החכמה". 
הרב גליק מספר, שנכנס למורו ורבו כ"ק אדמו"ר 
מביאלא שליט"א ושאלו אם ניתן להכניס למאגר 
'אוצר החכמה' את ספריו של הרבי. "הרבי השיב 
שנכניס כל ספר שלו למאגר ביום שהוא יוצא 
לאור", מספר הרב גליק. "הוא הוסיף ואמר לנו 
שאם יכול היה היום להתרגל לשימוש במחשב 

היה משתמש ב'אוצר החכמה' בעצמו". 
'אוצר החכמה', אומר הרב גליק, חולל מהפכה 
גם בעולמה של הלכה. "כל נידון בהלכה שתחפשו, 
תמצאו לו דוגמאות למכביר ב'אוצר החכמה'. אני 
מכיר מורי הוראה שמקבלים שאלות דרך הטלפון 
ומחפשים מיד ב'אוצר החכמה'. הם מבינים שכך 
קל יותר להגיע לכל פסק הלכה ולכל דיון שמובא 
בספרות השו"ת, שקשה להגיע לזה לבד. גם מי 
שיש לו בביתו אוצר ספרים ענק הרי לא מכיר בעל־

פה את כל הספרים ואינו יודע לאתר מראי מקומות 
בכל נושא, וכאן יש לו הכל בלחיצת כפתור.

"עמדתי לא מזמן בבית המדרש ושוחחתי 
בלימוד בסוגיא מסוימת. ניגש ר"מ חשוב בישיבה 
מפורסמת ששמע את הנושא שאנחנו עוסקים בו, 
והוא אומר שהוא עצמו מתייגע להבין 'ביאור 
הלכה' מוקשה שלכאורה הוא נגד גמ' מפורשת. 
תוך־כדי דיבור ביצעתי חיפוש על הנושא במחשב, 
ואותו ר"מ נדהם לראות עשרות מובאות בספרי 
הלכה שדנים בדברי ה'ביאור הלכה' שהוקשו לו 
ומסבירים את כל הסוגיה. לא היה קץ להתפעלותו 
כשהוא ראה איך הקושיה שמלווה אותו כל־כך 
הרבה זמן נדונה בספרות התורנית כל־כך הרבה, 
ולא היתה לו כל דרך לגלות על כך ללא 'אוצר 

החכמה'".  
בשולי הסיפור ממשיך הרב גליק ומספר, שאותו 
ת"ח זכה לגילוי נוסף בשיחה, כאשר הם ביצעו 
חיפוש לפי שם משפחתו, שהוא שם משפחה נדיר 
יחסית, והוא נדהם לגלות שבמאגר ישנם מאמרים 
שלמים בהלכה ובלימוד שחיברו אבות אבותיו 
שלא היה לו כלל מושג שהם קיימים. "אני עצמי", 
מספר הרב גליק, "לא אשכח שזמן קצר לאחר 
שקיבלתי את 'אוצר החכמה' לראשונה, הכנסתי 
את השם של אבי זקני זצ"ל למנוע החיפוש וגיליתי 
ספר שלם שהוא חיבר שלא ידענו עליו כלל. תוכן 
הספר הופיע משולב בתוך ספר אחר, ולא היה לנו 
שום דרך לגלות על כך ללא 'אוצר החכמה'. מצאנו 

התכתבויות שלמות ממנו בהלכה עם גדולי דורו, 
ובהמשך זכינו להוציאם לאור מחדש. הרי אין לך 
עילוי נשמה גדול מזה, ממש בבחינת 'שפתותיו 
דובבות', וידוע לנו על מקרים נוספים שמחברים 
וחיבורים שנשכחו ולא נודעו התגלו ויצאו לאור 
עולם, והכל בזכות הכלי העוצמתי של 'אוצר 

החכמה'". 

נתיבים חדשים
היה מי שאמר כי עם ישראל התברך ב'חוש ריח' 
איזה ספרים לקרב ואיזה לרחק וכך שקעו ספרים 
רבים בתהום הנשיה, עד שבא 'אוצר החכמה' 
ובלבל את העולם והניח את כל הספרים על שולחן 

בית המדרש בלי שום הבחנה, אמרתי. 
הרב דבליצקי נראה היה כמי שמכיר את הטענה 
והוא משיב: "בניגוד לאותו חכם, אני סבור שעם 
ישראל יש לו חוש ריח מפותח יותר: גם כשמניחים 
לפתחו ספרים מספרים שונים, הוא אינו מתהלך 
כסומא בארובה והוא בהחלט יודע להבחין בין 
תכלת לקלא אילן. זה מחד. אך מאידך גיסא, קשה 
לקבל ששיעור ומידת ההיכרות של הלומדים 

בדורנו מהווה איזה אבן בוחן למשהו. 
"בשיחה עם ראש ישיבה גדול אחד הבנתי שהוא 
סבר שהר"ש משאנץ והרש"ס מפרש הירושלמי 
חד הם. פער של תקופות )שלוש מאות שנה ויותר( 
מעמדות )ראשון ואחרון( וסגנון שונה, נמחק כלא 
היה. מחבר אחר חשוב, מפלפל ומשווה בספרו 
בין הרא"ם ביראים לבין הרא"ם על התורה, ואלו 

דוגמאות מעטות בלבד.
"יתר על כן, ספרים רבים שחזרו ונדפסו שוב 
ושוב עד לפני כמאה שנה, הופעתם כמעט ופסקה 
בדפוס. כך לדוגמה ספר 'אפיקי יהודה' לרי"ל עדל 
)מרואי פני הגר"א( שספרו היה לחם חוקם של 
רבנים דרשנים ונדפס מיום הופעתו כשבע פעמים! 
ומה נאמר כי אך שקר נחלו אבותינו?! 'אוצר 
החכמה' מחזיר את הלומד לתוך הבנין המפואר 
שנבנה ע"י חכמי ישראל לדורותיהם, בנין בו שיקעו 

הם מוחם ולבם, ואת חלקם המיוחד להם". 
לקראת סיום השיחה הרב גליק מונה את אחת 
המעלות הגדולות של 'אוצר החכמה': "אוצר 
החכמה הוא ממש 'מחיה מתים'. ספרים ומחברים 
יתפרסם  זכו ששמם  ישראל שלא  מתפוצות 
והחיבורים שלהם יעלו על שולחן הלומדים, והנה 
בשנים האחרונות בזכות החיפושים שמבצעים 
משתמשי 'אוצר החכמה' הם מתגלים לאור עולם. 
"זה פשוט נפלא. יושב אברך ומחפש סברא 
בנושא מסוים, ואז הוא מוצא ספר שיצא בפולין 
לפני 150 שנה ושם יש סברה שמיישבת את הסוגיה, 
והזכות שיש מזה למחברים אין לשער. תורתם 
נלמדת מחדש אחרי כל־כך הרבה שנים, בזכות 
המצאה מופלאה שבדורות הקודמים איש לא 

חלם על דבר כזה". 
הרב גליק מבהיר, כי למרות שאין לו כל קשר 
לצד המסחרי של 'אוצר החכמה', ואין לו שום 
רווח אישי מהעניין, הוא סבור שיש לקיים אירועי 

הסברה ללומדים כדי להרחיב את הבשורה של 
'אוצר החכמה' לשכבות נוספות בציבור.

 "אנשים צריכים להבין שלא מדובר רק באוצר 
הספרים הגדול ביותר בעולם, שזו מעלה חשובה 
בפני עצמה, אבל המעלה העיקרית היא היכולת 
להגיע לכל הספרים שעוסקים בנושא מסוים וזו 
אפשרות חדשה שנפתחה בזכות 'אוצר החכמה', 

שלא היתה קיימת בדורות קודמים".

אחרי כזו כמות עצומה של ספרים יש לאיפה 
להתקדם, שאלתי את הרב דבליצקי. "תורת ישראל 
היא כמעיין המגבר אשר לא יכזבו מימיו, אנו 
פונים לכל הכיוונים, 'ישנים גם חדשים דודי צפנת 

לך'", הוא אומר.

"בעת האחרונה קיבלנו סריקות מכמה מאות 
ספרים מאחד האוספים החשובים בעולם, אוסף 
וולמדונה של ג'ק לונצר, באדיבות ידידנו הרב 
חיים סטפנסקי שקנה חלק מהאוסף. האוסף כולל 
ספרים יקרי־מציאות מראשית המצאת הדפוס 
שלא שזפתם עין. אנו רואים את יד ה' המלווה 

את הפרויקט בכל יום ויום.

"ברשותכם אולי נסגור איזה מעגל קטן: לפני 
כשנה ויותר פנה אלי יהודי שנפשו קשורה בספרי 
גאוני גליציה והודיע לי שישנו חלק נוסף של שו"ת 
'חבצלת השרון' לרד"מ באב"ד שי"ל בארה"ב 

וביקש שנדאג להכניס את הספר לאוצר. 

המגיעה  היחידה  הבקשה  לא  כמובן  "זו 
לשולחננו, ואנו מנסים לקדם הכל, אבל לא ניתן 
לעשות הכל ביום אחד. והנה באיזה יום, אני מרגיש 
לפתע התעוררות להתקשר לאותו מספר בארה"ב 
שנמסר לי כי הוא קשור להוצאה, אחד מעביר 

אותי לשני עד שהגעתי למו"ל. 

"הלה התרגש מאוד ואמר, 'היום כ"א סיוון זה 
היארצייט של המחבר. אחרי התפילה חשבתי 
איך אני שולח הספר ל'אוצר החכמה' והנה אתה 
מתקשר!'. החלפנו פרטים ואמצעי התקשרות, 
תוך־כדי הבטחה נרגשת לשלוח את הספר לאוצר. 
עד עתה כעבור שנה ויותר לא קיבלנו את הספר, 
פרטי ההתקשרות אבדו לי בצוק העתים, וכיון 
שידוע שקב"ה לא עביד ניסא למגן מן הסתם עוד 

יבוא הספר ואולי כתוצאה מפנייה זו". 

הרב דבלצקי מסכם את הדברים: "תלמידי 
חכמים נקראו בנאים. לומדי התורה, בכל דור 
ודור, הוסיפו עיטרו וסלסלו, לבנה ע"ג אריח, אש 
שחורה ע"ג אש לבנה, כל אחד בדרכו שלו ולפי 
חלקו המיוחד לו. 'אוצר החכמה' מביא את כל 
האוצר האדיר הזה לשולחנו של כל לומד, ופותח 
לפניו שערי אורה, שערי חכמה. ניתן בהחלט לומר, 
כי מיום המצאת הדפוס לא היתה מהפכה שכזו 
בלימוד תורה. הפצת התוכנה בין קהל הלומדים 
היא המיצוי הרחב והמרהיב ביותר של 'להבין 

ולהשכיל, ללמוד וללמד'".


