
גודל החשש מאמירת שם ה' לבטלה
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

הכתוב  לשון  את  זה  פסוק  על  חז"ל  הביאו  (פליאה)  במדרש 
והקֵׁשר  עֹוֵבר",  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ד): "ָאָדם  (קמד  בתהלים 

הפסוקים נראה תמוה.

ביאר הגרא"ל קצינלנבויגן אב"ד בריסק דליטא לפני כמאתיים 
שנה:

במסכת נדרים (י ב) הזהירו חכמים שבעת הקדשת הקרבן לא 
יאמר המקדיש: "לה' עולה", שמא ימות אחר שיאמר: "לה''" 
טרם שיספיק לומר: "עולה", ונמצא מזכיר שם שמים לבטלה. 

לכן עליו לומר: "עולה לה'".

לומר  שיש  הטעם  המדרש:  רמז  שלכך  לבאר  אפשר  זה  לפי 
ש:  מפני  הוא  קרבן',  'לה'  ולא  זה,  בפסוק  כמובא  לה''  'קרבן 
פתאום,  בפתע  ימות  ואם  עֹוֵבר",  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  "ָאָדם 

'קול יהודא' רות ב דנמצא הוא מזכיר שם שמים לבטלה. 
*  *  *

על דרך זו פירש ה'ישועות יעקב' (יור"ד קמח) את מנהג העולם 
בלשון  מברכו  חברו  את  שהפוגש  לבנה')  'קידוש  בתפילת  (הנאמר 
'שלום עליכם', ורעהו משיב לו בלשון הפוכה: 'עליכם השלום'.

שכן 'שלום' הוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא (שבת י 
ב), ואם כן מדוע המברך אינו חושש שמא ימות אחר אמירת 
'שלום' ונמצא מזכיר שם שמים לבטלה? אלא, כיוון שהקדמת 
סו"פ  זוטא  ארץ  דרך  מס'  (ראה  ימים  לאריכות  סגולה  הינה  שלום 

השלום), לפיכך אין חשש שמא ימות בשעה זו.

'שלום'  להקדים  הזכות  ניתנה  בברכה  לפותח  רק  ברם, 
הותר  לא  למשיב  אך  ימות',  'שמא  לחשוש  ולא  ל'עליכם' 
לעשות כן, שהרי אינו מקדים שלום, ויש לחשוש שמא ימות 
בין 'שלום' ל'עליכם' ונמצא מזכיר שם שמים לבטלה, חלילה.

על פי יסוד זה פירש הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג את אשר 
מכריזים אנו בכל יום כמה פעמים: "ה' ֶמֶלך, ה' ָמלָ, ה' ימלוך 
לעולם ועד"; שהנה לכאורה סדר הדברים אינו מובן: מדוע אנו 

מקדימים את ההווה לעבר?

'ה' ָמָלְך',  אלא שאילו היה האדם אומר בתחילה את העבר - 
הוא  ונמצא  מכן,  לאחר  מיד  ימות  שמא  לחשוש  מקום  היה 

מחרף ומגדף, לפיכך הקדימו לומר 'ה' ֶמֶלְך'.

'בארות המים' עמ' קסא

אה ברכות כקרבן
בפסוק האמור יש לתמוה על פשר הלשון "ִמֶּכם"; מדוע לא 

נאמר בסתמא: "אדם כי יקריב קרבן לה'"?

וביאר במדרש 'מעון גנים': דבר זה בא ללמדנו, שכל המברך 
'מכם', נחשב לו כאילו  מאה ברכות בכל יום, כגימטרייה של 

הקריב קרבן על גבי המזבח.
'תורה שלמה' ויקרא פ"א אות נב

כעין זה כתב בעל 'ספר הגן' (ליום שני): כל המגביה קולו ואומר 
ברכות בקול רם, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את כל 
אומרים  אנו  שהרי  ויקרא.  בפרשת  הכתובים  הקרבנות 

ברכות  וי"א  השם,  הזכרת  בהן  שיש  ברכות  מאה  יום  בכל 
קי"א  הרי  השם,  הזכרת  בהן  שאין  שאמר'  ב'ברוך  נוספות 

ברכות, כנגד קי"א פסוקי פרשת ויקרא.

***

חיים  רבי  הגאון  פירש  'מכם'  הלשון  ייתור  על  נוסף  ביאור 
בוסקוביץ זצ"ל בספרו 'תוצאות חיים' (נדפס לפני כמאתיים חמשים 

שנה):

האדם  נותן  שבה  תפילה  כלומר,  'מעצמכם',  היינו  'מכם' 
יתֵרה  מעלה  כי  ללמדנו  התורה  ובאה  ממש.  מעצמו  לבוראו 
יש לתפילה, שהיא הקרבן המוקרב 'מכם', יותר מן הקרבנות 
אינו  מום  בעל  כהן   – בקרבנות  שכן  ב).  לב  ברכות  (ראה  עצמם 
אף  רצויה  מום  בעל  אדם  של  תפילתו  אך  להקריבם,  יכול 
יותר משל האדם השלם בגופו, ככתוב בתהלים (נא יט): "ִזְבֵחי 

ֱאִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה".

תפילתו של העני בדעת מתקבלת
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה'" (ב א)

במדרש על פסוק זה (ויק"ר ג ב) נאמר שכשם שקרבנו של העני 
(תהלים  ככתוב  מתקבלת,  העני  תפילת  גם  כך  ברצון,  מתקבל 
כב כה): "ִּכי א ָבָזה ְוא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְוא ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 

ּוְבַׁשְּועוֹ ֵאָליו ָׁשֵמַע".

כי  נאמר  אם  אף  זצ"ל:  חסמן  לייב  רבי  הצדיק  כך  על  הקשה 
בקרבן היה מקום להעדיף את קרבן העשיר לרוב יקרו, מדוע 
וכי  העני,  לתפילת  תקדם  העשיר  שתפילת  לומר  צד  יהיה 

משוא פנים יש בדבר?

בדעת,  לעני  אלא  בממון,  לעני  כאן  חז"ל  כוונת  אין  וביאר, 

שתפילתו כמו מעשיו הינה בדרגה נמוכה, חסרת רוח חיים; 
ובכל זאת אמרו חז"ל כי גם תפילתו של אדם כזה יש בכוחה 

להתקבל ברצון.

'אור יהל' תצוה

מחילה היא סגולה לקבלת התפילה
"ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח" (ב יג)

מפרש בעל 'פלא יועץ':

"ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח" הן אותיות 'במחל תמחל', רמז לנו כאן הכתוב 
כי מי שמעביר על מידותיו ומוחל למי שפגע בו וביישו, קרבנו 

'אלף המגן'ותפילותיו מתקבלים במרומים.

לשפוך לב – כמים
"ְוא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאקֶי ֵמַעל ִמְנָחֶת" (ב יג)

"שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים 
התחתונים ליקרב במזבח במלח, וניסוך המים בחג" (רש"י).

הסיבה  מבוארת  כאן)  ראובני'  ב'ילקוט  הובא  כ,  (יט  זוהר'  ב'תיקוני 
שכרת הקדוש ברוך הוא את ברית המלח:

המים  בין  בראשית  במעשה  יתברך  הבורא  חילק  כאשר 
"מדוע  ואמרו:  התחתונים  המים  בכו  לתחתונים,  העליונים 
לרצותם  וכדי  מבוראנו?!"  להתרחק  עלינו  ונגזר  חלקנו  נגרע 
כרת הקדוש ברוך הוא עמם את ברית המלח, שמהם ינסכו את 

המים בחג, ובמלח הנוצר מהם ישתמשו למליחת הקרבנות.

באיכה  הפסוק  את  דרש  בדרך  פנים'  'ייטב  בעל  פירש  בזאת 
(ב יט): "ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב נַֹכח ְּפֵני ה'"; כשם שהמים בכו לפני 
הקדוש ברוך הוא וחפצו את קרבתו, כך אף אתם שפכו לבכם 

להתקרב אל "נַֹכח ְּפֵני ה'".

הווידוי חוסם פי המקטרגים
"ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעוֹנֹו" (ה א)

צורת כתיבת המילה 'לוא' משתמעת לשתי פנים, ומשמעותה 
אינה ברורה: האם הכוונה היא 'לא' (מילת שלילה) או 'לו' (מילת 

יחס)?

כדי  המשמעויות  לשתי  היא  התורה  כוונת  כי  לומר  ויש 
את  הוא  סותם  חטאיו  על  האדם  שמתוודה  שבעת  ללמדנו 
פיות המקטרגים. ולכך רמז הכתוב: 'אם לו יגיד' – אם יתוודה 
האדם בפני קונו, אזי 'לא יגיד' – ייסכר פי המקטרג מלהשטין, 
אך 'אם לא יגיד' – אם לא יתוודה, אזי 'לו יגיד' – המקטרג את 

חטאיו.

אפיים'  'נפילת  בתפילת  הנאמר  הכתוב  בלשון  נרמז  זה  עניין 
ִּבְכִיי",  קֹול  ה'  ָׁשַמע  ִּכי  ָאֶון  ּפֲֹעֵלי  ָּכל  ִמֶּמִּני  "סּורּו  ט):  ו  (תהלים 
כיוון ששמע ה' את קול בכיי בהתוודותי על חטאותיי, עליכם 

'שער בת רבים'המקטרגים לסור מעליי.

עבודת ה' בחודש אלול
"ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה" (ה ז)

כתב רבנו אפרים, כי המילים: "ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה" הינן 
ראשי התיבות 'אלול'.

מכל  הנדרשת  ה'  שעבודת  למדנו  מכאן  כי  החיד"א,  וביאר 
אדם בחודש אלול, היא לשוב מחטאותיו ולעלות במדרגות 

'חומת אנך'התורה והיראה.

פרשת ויקרא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לבטלה

פני ם

עניית אמן כהקרבת קרבן
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

קרבנות:  סוגי  שלושה  מופיעים  הקרבנות  בפרשת 
אשה, מנחה ונסכים. קרבנות אלו מצטרפים לעתים 
יחדיו, כקרבן מוסף שעמו יש להביא מנחה ונסכים. 
הוא  נסך'  מנחה,  'אשה,  של  התיבות  ראשי  והנה 
בבית  שנעשה  והתיקון  הייחוד  כי  רמז  מכאן  'אמן'. 
מעין  הוא  אלו,  קרבנות  שלושה  באמצעות  המקדש 
שמותיו  את  המאחדת  אמן  בעניית  שנעשה  הייחוד 

של הקדוש ברוך הוא.
'שבטי י-ה' (לרמ"ד וואלי) במדבר כח יא

רמז נתנו לדבר מלשון הכתוב (אסתר ב ז):

"ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָסה", 
ראשי תיבות:

וכאשר יענו הקהל יחדיו אמן אזי תיגאל הדסה.

['הדסה' הוא רמז לכנסת ישראל (ויק"ר ל יב)].

      'ימי הפורים'

"אין הגלויות 
עתידות להיגאל 

אלא בשכר 
אמנה"

(תנחומא בשלח י)

אמן. 
עונים 
ונגאלים
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ערב שבת קודש בבית משפחת א'. מחוגי השעון הורו על השעה 16:30 אחר הצהריים. 
תבשילי השבת כבר עמדו הכן על גבי האש, ממלאים את הבית כולו בניחוח עוצמתי 

ומיוחד שאין דומה לו; ניחוח של שבת קודש.

בסלון הבית ישב אבי המשפחה על יד השולחן הערוך בטוב טעם, מזמר ברגש קודש 
את פסוקי שיר השירים, כשהבנים הגדולים מצטרפים אליו כמקהלה. בתוככי המטבח 

עמדה עקרת הבית, טרודה בסידורים האחרונים לקראת השבת הממשמשת ובאה.

בקפידה,  הוכנו  כבר  הנרות  מחלצותיהם.  במיטב  לבושים  הקטנים,  התרוצצו  מסביב 
ובעוד שעה קלה, תישמע התרועה המבשרת על זמן הדלקת הנרות. או אז תכסה האם 

את עיניה ותברך על הנרות תוך נשיאת תפילה חמה על בני הבית, ילדיה היקרים.

הכול נראה שלו ורגוע כל כך, עד שלפתע נשמעה צווחה בהולה מן הסלון.

על  בהלם.  אותה  היכה  עיניה  לנגד  שנגלה  המחזה  הרעש.  מקור  עבר  אל  רצה  האם 
סביבו  עמוק.  בעילפון  שקוע  כשהוא  המשפחה,  אבי  היה  שרוע  הבוהקת  הרצפה 

מכונסים הילדים, צופים בו בחרדה הולכת וגוברת.

בן רגע היא התעשתה והזעיקה את מוקד החירום, ותוך דקות מספר נכנסו אל הבית 
כמה כונני הצלה שעזבו את כל עיסוקיהם ומיהרו להתחיל בפעולות מצילות חיים.

הנס:  אירע  והנה  נרגשת,  תהילים  לאמירת  הילדים  את  הגדולה  הבת  כינסה  בינתיים 
האב התעורר מעילפונו, מביט סביבו כאינו מבין על מה המהומה. 

"כפי הנראה מדובר בהתייבשות!", פסק הרופא שהספיק בינתיים להיכנס אל הבית. 
תחת  מפרך  קניות  ממסע  הביתה  שב  בצהריים  אכן,  בחולשה.  בראשו  הנהן  האב 

השמש הקופחת, ומשום מה שכח לשתות כדבעי.

חש  כבר  עצמו  א'  שהרב  אף  על  הרופא,  הכריע  החולים",  לבית  פינוי  דורש  "המצב 
יותר בטוב. למרבה החסד, ביתה של משפחת א' שכן במרחק של כמה דקות נסיעה 
המיון,  חדר  בפתח  רגליו  עמדו  כבר  קצר  זמן  שבפרק  כך  מפורסם,  רפואי  ממרכז 

בליוויו המסור של בן משפחתו.

שעה קלה חלפה. השבת הקדושה החלה לפרוס את כנפיה על העולם. אם המשפחה 
מיד  בעלה.  לשלום  בדמעות  התפללה  ההדלקה  ולאחר  השבת,  נרות  את  הדליקה 
לאחר מכן מיהרה לארוז חבילה מכל טוב מאכלי השבת: סלטים, דגים, חלות ויין, כדי 

לקחתם לבית החולים בעבור בעלה.

אחת השכנות התנדבה לשמור על הקטנים, והאם עמדה לצאת מן הבית, אלא שאז 
עיכבה אותה הבת הקטנה כשבקשה בפיה: "אמא, עני נא אמן אחר ברכתי!"

טרם נמשיך, נציין כי בבית משפחת א' מקפידים עד מאוד על עניית אמן בכוונה על 
כל ברכה הנשמעת מפי אחד מבני הבית. גם הילדים הקטנים בבית א' יודעים כי מכל 
'אמן' נברא מלאך, ועתה, כאשר לִבם הרך חרד לשלום אביהם קיבלה ידיעה זו בעבורם 

משמעות מיוחדת.

האם מיהרה לענות אמן, אך אז החליטה הקטנה לברך ברכה נוספת... אחריה החליט 
גם אחיה לזכות את אמו בעוד כמה 'אמנים'... על אף שהזמן דחק עד מאוד, ועל אף 

שדרך של כמחצית השעה עמדה בפניה, החליטה הגב' א' להתגבר ולהמתין.

'עוד כמה מלאכי אמן בוודאי יוסיפו זכויות לרפואת בעלי', הרהרה לעצמה.

השבת,  מאכלי  חבילות  כשבידיה  הבית,  מן  האם  יצאה  בטרם  חלפו  יקרות  דקות 
ומימינה ומשמאלה מתלווים מלאכים צחורים של 'אמן'.

שנגלה  המפתיע  המחזה  מן  בתדהמה  הוכתה  וכבר  הבניין  מן  לצאת  הספיקה  טרם 
לפניה; מולה ראתה את בעלה הצועד בנחת, בדרכו חזרה מבית החולים...

מקיפות",  בדיקות  עברתי  בבד  ובד  נוזלים  לעירוי  חוברתי  המיון  לחדר  כניסתי  "עם 
סיפר הרב א' לרעייתו המופתעת, "בסיומן הוחלט לשחררני לאלתר, וברוך ה', כעת 

אני מרגיש מצוין".

"בשובנו מבית החולים", המשיך הרב א' וסיפר לתומו, "החלטנו ללכת בדרך העוקפת, 
כדי לחסוך את העלייה המתישה שהייתה כרוכה בהליכה בדרך הרגילה".

"עוד סייעתא דשמיא של אמן!", הגיבה האישה בתדהמה.

כבר  אמן,  בעניית  בביתם  להתחזק  החלו  מאז  שחלפה  בתקופה  הופתע.  לא  א'  הרב 
התרגלו הם לראות נִסים ונפלאות...

"ומה הפעם?!", תהה, "האם אמרתם 'אמן' לרפואתי?", ניסה להבין.

"כשסיפרת  האישה,  השיבה  'אמן'",  מעניית  מידיות  תוצאות  לראות  זכיתי  "הפעם 
שבאת מדרך עוקפת, הרהרתי לעצמי, כי אילו לא הייתי מתעכבת כדי לענות אמן אחר 
הילדים שהפצירו כל כך, אזי הייתי מוצאת את עצמי עתה צועדת את הדרך הארוכה 
עד בית החולים, כאשר החבילות הכבדות בידיי, רק כדי לשמוע שבחסדי שמים כבר 
השתחררת ועליי לשוב את אותה דרך בלילה חשוך לבדי, לבני הבית שהיו ממתינים 

בקוצר רוח ובדאגה לתחילת הסעודה.

אמן  לענות  כדי  שהתעכבתי  בזכות  הבית  בני  ומיתר  ממני  נחסכה  נפש  עוגמת  כמה 
כיאות".

'טיב הקהילה' תצווה תשע"ו

המכין מצעדי גבר
ברחובות,  'עוצר'  כשהוטל  מלחמה,  בשעת  ברחוב  מהלך  שנתפס  חסיד  באותו  המעשה  הוא  ידוע 

וכששאלוהו החיילים: "להיכן הנך הולך?" השיב לתומו: "איני יודע!"

הלוא  תתמהו,  "ומדוע  אותם:  שאל  המוזרה,  תשובתו  לפשר  נשאל  וכאשר  לחקירה,  עִמם  נטלוהו 
עיניכם הרואות כי אף שפניי היו מועדות למקום פלוני, הגעתי לבסוף לכאן, למחנה הצבאי... הכי לא 

בצדק השבתיכם כי 'אינני יודע'?"

אכן, בכל צעד וצעד שעושה האדם נזקק הוא לסיוע ממרום, כפי שאמר דוד המלך ע"ה בתהלים (לז 
כג): "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ", ועל עזרה זו מודים אנו בברכת 'המכין מצעדי גבר'.

החכמה הטמונה ברגלי האדם
לשון 'המכין' מלמדת אותנו על החכמה המופלאה הטמונה ברגלי האדם בניגוד לרגליהם של שאר 
עליהם  לצעוד  לו  המאפשרת  במינה  מיוחדת  מורכבת,  בצורה  בנויות  האדם  רגלי  החיים.  בעלי 
בבטחה, מבלי להיעזר בידיו, וכך יש ביכולתו ללכת בקומה זקופה כשעיניו נשואות למעלה ('ערוך 

השולחן').

וכך כתב רבנו מנוח מנרבונה, מגדולי הראשונים: "וראה ההכנה הנפלאה שעשה הבורא במצעדים 
[ברגליים], שהם בעלי גידים רבים, גידי תנועה והרגש, לפי שהם צריכים תנועה רבה. ולהם פרקים 
הרבה עם קשרים חזקים, שאם היה פרק אחד היו משתברים בנקל מרוב ההליכה, וכשהם מִפּרָקים 
רבים הם נקלים להיסוב לכל צד שירצה. והכין ה' עור הכף קשה, מפני דריסת הקוצים והברקנים 

ְוֶלְכָּתם במקום קשה" ('טללי אורות'). 

מודים אנו לבורא יתברך ש'הכין', כלומר כונן [מלשון 'כיור וכנו'] אותנו על בסיס מוצק של רגליים 
בריאות וחזקות שיוכלו להחזיק את גופנו בשעת עמידה והליכה, ואף נטע בנו את כוח שיווי המשקל 

שבאמצעותו יכולים אנו ללכת ביציבות בלי לנטות אנה ואנה ('האר עינינו'; 'אוצר התפילות' עץ יוסף).

שעשה לי כל צרכי
מוכנים  צרכיו  כל  היו  כבר  העולם  לאוויר  שבצאתו  כך  אחרון,  האדם  נברא  העולם  בריאת  בסדר 
הדברים  את  תחילה  לברוא  הוא  ברוך  הקדוש  שהקדים  מהעובדה  שניכר  כפי  בעבורו.  ומתוקנים 
המיועדים  הצמחים  את  מכן  לאחר  וכמים,  כאוויר  כאור,  הזה,  בעולם  לחיים  הנחוצים  הבסיסיים 
לאכילת בעלי החיים, לאחריהם את העופות והדגים, ולאחריהם את החיות והבהמות, ורק לבסוף 

את האדם שיוכל ליהנות מהם.

בעלי  על  מעלתו  את  בכך  הוא  מבטא  לאוכלם,  כדי  עוף  או  בהמה  האדם  שוחט  כאשר  הזה,  בזמן 
החיים. מעלה המתבטאת בכך שהשליט אותו הקדוש ברוך הוא עליהם כדי למלא את צרכיו.

את  הוא  מבטא  זו  בנעילה  כי  לרגליו,  עור  מנעלי  נועל  הוא  כאשר  זו  מעלה  ניכרת  במיוחד  אולם 
שליטתו המוחלטת על עולם החי, שאת עורם שוטחים אנו במקום הנמוך ביותר בגופנו, תחת כפות 
רגלינו, כנאמר בפסוק (תהלים ח ז-ח): "ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו; צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם 

ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי" (הגר"א 'אמרי נועם' ברכות ס ב).

'שעשה' – בלשון עבר
בדבריו (שם) ביאר הגר"א, כי נוסח הברכה 'שעשה לי כל צרכי' נתקן בלשון עבר, כיוון שבאמצעות 
הנעליים מתגלה העובדה שהקדוש ברוך הוא לא בראנו בטרם התקין לנו את כל צרכינו. על כן עלינו 

להודות על העבר, שבשעת הבריאה בראנו הקדוש ברוך הוא עליונים על כל הנבראים.

ביאור נוסף נפלא בפשטותו, המסביר מדוע ברכה זו נאמרת בלשון עבר, אמר הרה"ק רבי יקותיאל 
יהודה הלברשטאם, בעל 'שפע חיים' מצאנז זי"ע: אמרו חז"ל (סוטה ב א) כי ארבעים יום קודם יצירת 
בשלב  זו  בהכרזה  הצורך  מהו  קשה  ולכאורה  לפלוני',  פלוני  'בת  ואומרת  מכריזה  קול  בת  הוולד 
מוקדם כל כך? אלא כיוון שגלוי וידוע לפניו יתברך כי עתיד האדם לחטוא, לפיכך, כדי שלא יקלקל 
בחטאיו את זיווגו, הקדים וייחד לו אותו ארבעים יום קודם יצירתו, בזמן שעדיין היה טהור מן החטא.

על דרך זו ניתן לבאר שאת ברכת 'שעשה לי כל צרכי' אנו אומרים בלשון עבר, כדי להודות על כך 
שכבר מששת ימי בראשית הזמין לנו הקדוש ברוך הוא את כל צרכינו, עוד טרם שקלקלנו מעשינו, 

וכך נוכל כיום ליהנות מכל השפע והחסד שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום.

ובדרך נוספת ביאר: המאמין האמתי בוטח ומכיר בכך שכל צרכיו כבר מוכנים ומזומנים לו בידי ה'. 
אל  הכוח  מן  הטובה  את  להוציא  כדי  לתפילה  הוא  ונצרך  בחסרונם,  הוא  חש  דעתו  שלקוצר  אלא 
הפועל. לפיכך מברכים אנו בלשון עבר, להורות כי מאמינים אנו שכל צרכינו כבר מזומנים בעבורנו 

('הליכות חיים' ברכות השחר).

הבורא מספק לנו את כל צרכינו
בנוסף עלינו להודות על עצם העובדה שמסייע הקדוש ברוך הוא בידינו לרכוש נעליים, שבאמצעותן 
נוכל ללכת בנקל בדרכים כדי לעשות את כל הנצרך לנו. וזהו הנוסח 'שעשה לי כל צרכי', כיוון שאם 
היה האדם יחף הוא לא היה מסוגל ללכת כלל, וכיוון שנעל נעליו הרי זה כאילו כבר נעשו כל צרכיו 

(אבודרהם).

וכך כתב בעל "יסוד ושורש העבודה": "חיוב על האדם לברך ברכה זו בשמחת הלב מאוד, ויאמין 
האמנה גדולה בה' יתברך ויתעלה שיספיק לו צרכו. וביחוד האדם שחננו ה' יתעלה בלחם ושמלה 
ובית דירה ויש לו כל, יברך ברכה זו בשמחה עצומה מאד ויתן שבח גדול והודאה על העבר, והאמנה 
על העתיד. ואף שנתקנה ברכה זו על לבישת מנעלים, בוודאי צריך האדם ליתן הודאה במחשבתו 

בברכה זו על כל הטוב שחננו השם יתעלה".

ברכה מיוחדת על המנעלים
ביאר  ערומים',  'מלביש  בברכת  הסתפקו  ולא  המנעלים,  על  מיוחדת  ברכה  חכמים  שתיקנו  בטעם 
המהר"ל ('גור אריה' עקב): הבדל יש בין בגדים למנעלים; לבגדים קיימת מעלה מצד עצמם, שמכסים 
זאת,  לעומת  וקדושה.  כבוד  לו  הם  מוסיפים  ובכך  האדם  בגוף  כיסוי  הטעונים  המקומות  את  הם 
המנעלים אינם מוסיפים כבוד וקדושה לאדם, אדרבה, במקום קדוש יש להוריד את המנעלים ככתוב 

(שמות ג ה): "ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא".

על  לפיכך  בצרכיו,  ולעסוק  ללכת  האדם  על  להקל  כדי  רק  הוא  המנעלים  של  תכליתם  שכל  כיוון 
על  אולם  כבוד.  לנו  מוסיפה  לבישתם  שכן  ערומים",  "מלביש  כללית:  ברכה  אנו  מברכים  הבגדים 
לכבוד  ולא  וצורך  הכרח  מחמת  רק  הייתה  שבריאתם  כיוון  פרטית,  הודאה  אנו  מברכים  המנעלים 

(מהר"ל - גור אריה, פר' עקב).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

בזכות עניית אמן

מעתע האר סססיפפפפום  ם

עניי

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

ברכות 'המכין מצעדי גבר' ו'שעשה לי כל צרכי' 


