
אמירת הברכות בקול
"ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאֵהיֶכם" (יא כז)

פעם הבחין הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז באדם המברך ברכות 
השחר לעצמו מבלי שיענו אמן אחר ברכותיו. פנה אליו הרבי 

ואמר לו בתוכחה מוסתרת:

ויש  ֱאֵקיֶכם',  ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  'ֶאת  "נאמר: 
באופן  לברך  יש  ַהְּבָרָכה'  'ֶאת  דרש:  בדרך  זה  פסוק  שפירשו 
ואין  אמן,  ויענו  הסובבים  שישמעו   – ִּתְׁשְמעּו'  'ֲאֶׁשר  של 
ה'  'ִמְצוֹת  בכלל  נחשבת  שהיא  כיוון  חלילה,  זו  בהלכה  לזלזל 

ֱאֵקיֶכם'..." 
'עטרת חיים' עמ' קג

תפילה 'במקום אשר יבחר ה''
ִאם  ִּכי  ִּתְרֶאה;  ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ְּבָכל  עֶֹתיךָ  ַּתֲעֶלה  ֶּפן   ְל "ִהָּׁשֶמר 

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'" (יב יג-יד)

"ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֶלה" – ראשי תיבות 'תפלה'; רמז לנו הכתוב, 
כי כפי שאת "עֶֹתיךָ" – הקרבנות, לא ניתן להקריב בכל מקום 
אפשר  אי  התפילה  את  גם  כך  ה'",  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  "ַּבָּמקֹום  אם  כי 
שכינתו  להשכין  ה'  בחר  שבו  במקום  אלא  מקום,  בכל  לשאת 

בימינו  הלוא הם בתי הכנסיות ובתי המדרשות.
'תולדות יצחק' לב טהור ה; 'רחמי האב' ליום כו

תפילה על הצדקה
"ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמי ַעל ַאְדָמֶת" (יב יט)

דרש רבי יהודה גרינוולד רבה של סאטמאר:

ושני  'תפלה',  הם  ַּתֲעזֹב"  ֶּפן   ְל "ִהָּׁשֶמר  של:  התיבות  ראשי 
יסודות נוכל ללמוד מכאן:

מחובתו  לעצמו,  מעותיו  את  לשמור  האדם  שטבע  כיוון  א. 
לייחד בלבו בכל יום תפילה שיזכה להימנות עם רודפי הצדקה 
והחסד, כי כמה וכמה אנשים לא זכו למעלה זו רק משום שלא 

התפללו עליה. 

צדקותיו  את  לתת  שיזכה  ולהתפלל  להוסיף  האדם  על  ב. 
לעניים מהוגנים ולא להעניקן לאנשים שאינם הגונים.

'שבט מיהודה'

כיצד זוכים להידבק בה'?
"ַאֲחֵרי ה' ֱאקֵיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלוֹ 

ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון" (יג ה)

לסדר  כרמז  זה  פסוק  דרש  האר"י,  מגורי  חנה,  אבו  שלמה  רבי 
עבודת הבוקר של היהודי:

לבית  ללכת  בבוקר  השכימו   – ֵּתֵלכּו"  ֱאקֵיֶכם  ה'  "ַאֲחֵרי 
על כבוד בית הכנסת ומוראו  ִתיָראּו" – הקפידו  הכנסת, "ְואֹתֹו 
ִמְצוָֹתיו  "ְוֶאת  ִּתיָראּו",  "ּוִמְקָּדִׁשי  ל):  (יט  בויקרא  שהצטוינו  כפי 
ִּתְׁשמֹרּו" – הניחו טלית ותפילין, "ּוְבקֹלוֹ ִתְׁשָמעּו" – שאו קולכם 
ספרי  (ראה  הגדולה  כנסת  אנשי  שתיקנו  כ'סידור'  בתפילה 
פיסקא פה), "ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו" – הקפידו על תפילת שמונה עשרה, 
הנקראת 'עבודה שבלב' כתיקונה, ואם תעשו כל זאת אזי תזכו 

להגיע לדרגת "ּובֹו ִתְדָּבקּון".
'בעלי ברית אברם'

שפיכת לב כנגד שפיכת דם
"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֵהיֶכם א ִתְתּגְֹדדוּ" (יד א)

שח רבי זלמן סורוצקין מלוצק:

שביקשו  הבעל  נביאי  על  מסופר  כח)  יח  (א'  מלכים  בספר 
הללו  התגודדו  הכרמל.  הר  על  אלילם  של  כוחו  את  להראות 
של  מנהגם  היה  כך  כי   – ֲעֵליֶהם"  ָּדם   ְׁשָפ "ַעד  בחרבותיהם 

עובדי עבודה זרה.

לנו:  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל  אך 
לפניי  שתשפכו  מבקש  איני  בניי,  ִתְתּגְֹדדוּ" –  א  ַאֶּתם...  ָּבִנים   "
את דמכם, אלא שפכו לבבכם אליי בתפילה כבן המתחטא לפני 

אביו.
'אזנים לתורה'

ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות
ְתַאֵּמץ  א   ָל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְּבַאְרְצ ֶאְביֹון...   ְב ִיְהֶיה  "ִּכי 

ֶאת ְלָבְב" (טו ז)

מצוות  על  המדבר  בפסוק  התורה  ציינה  מדוע  תמהו:  רבים 
צדקה "ְּבַאְרְצ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקיךָ...", וכי מצווה זו היא מהמצוות 

התלויות בארץ?

בדרך מוסר ביאר זאת ה'בן איש חי' על פי מעשה שהיה בעני 
אחד שתוך כדי חיזורו על הפתחים נקש על דלת ארמונו של 

עשיר מופלג. הדלת נפתחה בפניו והוא מיהר להיכנס אל הבית 
מותיר  שהוא  תוך  והרפש,  הטיט  ספוגות  המטולאות  בנעליו 
זאת  משראה  הבוהקת.  השיש  רצפת  על  מכוערים  סימנים 
אלא  אתר,  על  מביתו  להשליכו  וביקש  זעם  התמלא  העשיר 
בפניו  לומר  וביקש  עצר  בקודקדו,  שכן  חריף  שמוח  שהעני, 

דבר תורה קצר.

לזאת הסכים העשיר והעני פתח ואמר: "בכל בוקר אנו אומרים 
בתפילת 'ברוך שאמר': 'ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על 
הבריות'. אתה, ידידי העשיר, זכית להיות 'מתחיל במצוה' בכך 
שריחמת 'על הארץ' – על רצפות ביתך הבוהקות. אם כן, ראוי 

שתגמור במצוות 'ברוך מרחם על הבריות...' 

נדבה  העני  ביד  לתת  מיהר  הוא  חפו.  ופניו  העשיר  זאת  שמע 
הגונה ורק לאחר מכן שלחו מביתו בכבוד.

 ְב ִיְהֶיה  "ִּכי  שלפנינו:  הפסוק  את  לדרוש  נוכל  זו  דרך  על 
את  זכור  עזרתך,  את  לבקש  לביתך  אביון  כשיבוא   – ֶאְביֹון..." 
בדירתך   –  "ָל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְּבַאְרְצ" הרבה  השקעתך 
 "ְלָבְב ֶאת  ְתַאֵּמץ  "א  כך:  ומתוך  המניבים,  ובנכסיך  הנאה 

מאחיך, שהרי אף הוא נברא בצלם כמוך.

'עוד יוסף חי' 

פתיחת היד ופתיחת הלב
"ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד" (טו ח)

כתב ה'כלי יקר' (לעיל יד כו):

מלבד  כי  ללמדנו  התורה  באה  ִּתְפַּתח",  "ָפתַֹח  הלשון:  בכפל 
שצריך הנותן לפתוח את ידו, עליו לפתוח גם את לבבו ולתת 

את הצדקה בחפץ לב ובסבר פנים יפות.

"לעולם  א):  ח  (ברכות  חז"ל  ממאמר  ללמוד  נוכל  לדברים  רמז 
יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת" – על האדם לקיים בבואו 
לבית הכנסת את שני העניינים שנרמזו בפסוק "ָפתַֹח ִּתְפַּתח", 
לפתוח ידו לעני כפי שהובא ב'שולחן ערוך' (יו"ד רמט יד): "טוב 
ליתן פרוטה לעני קודם כל תפלה", ומלבד זאת לפתוח לו את 

לבו ולתת לו את הצדקה בטוב לב ובסבר פנים יפות.

תפילת העני מתקבלת ללא עיכובים
"ְוָקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (טו ט)

על פי ביאורו של רש"י על הפסוק כאן: "ממהר אני ליפרע על 
אשר  את  החיד"א  פירש  קורא",  שאינו  ממי  יותר  הקורא  ידי 
ותושיע",  תקשיב  הדל  "צעקת  'נשמת':  בתפילת  אנו  אומרים 
כלומר: מיד כששומע הקדוש ברוך הוא את צעקת הדל, ממהר 

הוא להושיעו ואף להיפרע מן המרעים לו.

'פני דוד'

לא יחדל אביון – בַעם אחר
"ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ" (טו יא)

אנו: "ולא  מבקשים  שאחר אמירת תהילים  'יהי רצון'  בתפילת 
ולכאורה  אחר",  לעם  ולא  לזה  זה  ישראל  בית  עמך  יצטרכו 
אם הובטחנו כי: "ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון" כיצד מבקשים אנו "ולא 

יצטרכו עמך בית ישראל..." האין זו תפילת שווא?

כי  נראה  מסעליש:  שמעלקא  שמואל  רבי  ביאר  דרש  בדרך 
התשובה לכך טמונה בתוך הבקשה בעצמה וכוונתנו היא: "ולא 
יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה" לעולם, ואף שכבר הובטחנו: 
ה"א  שהבטחת  ומבקשים  אנו  מוסיפים  ֶאְביֹון",  ֶיְחַּדל  א  "ִּכי 

ֶיְחַּדל ֶאְביֹון" תתקיים "בעם אחר" – בגויי הארץ ולא בישראל.

'לקוטי מהר"ם שיק'

פרשת ראה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אמן – סגולה לעשירות
"ֶאֶפס ִּכי א ִיְהֶיה ְּב ֶאְביֹון" (טו ב)

 – ֶאְביֹון"   ְּב" וכן  'אמן',  בגימטרייה   – ִיְהֶיה"  א  "ִּכי 
רפה  (וילך  הזוהר  לדברי  רמז  מכאן  'אמן'.  בגימטרייה 
ברכות  לשפע  האדם  זוכה  אמן  עניית  שבזכות  ב) 

ממרומים ובזכותה מרחיק מעצמו את העניות.

בכך  התורה  לנו  רמזה  כי  לפרש,  יש  נוסף  באופן 
שהמקפיד על עניית אמן לא יבוא לעולם הבא כ'אביון' 
ממצוות ומעשים טובים, שהרי אמרו חכמים על רשעי 
ישראל (אגדת בראשית עט): "אפילו אין בידם אלא שכר 

אמן – דים".

ספר הגימטריות עמ' קפח

אמרו חז"ל: "כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחין לו שערי גן עדן" (שבת קיט ב).

פירש הרה"ק רבי שלמה מקארלין: שערי גן עדן הם 'שערי 
התשובה'. הבטיחונו חז"ל כי למתחזק בכל כוחו בעניית אמן, 

יָפּתחו שערי מרומים לקבל תשובתו באהבה. 
('בית אהרן' הגש"פ)

בפתח חודש אלול הבא עלינו לטובה, הבה נתחזק ונקפיד 
מידי יום על עניית אמן בכוונה כראוי, ובזאת נזכה שייפתחו 

לפנינו שערי תשובה, ונזכה לשנה טובה ומבורכת.
לברכה ולא לקללה אמן.
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לנפול,  המטים  הבתים  על  שרתה  שלווה  דממה  איוויה.  העיר  את  כיסו  הבהירים  הלילה  שמי 
שבתוכם ישנו על מיטותיהם בני העיר, צוברים כוח ליום נוסף של עמל כפיים.

אש  בלהבות  באחת  הוארו  השחורים  השמים  "אש!".  השקט:  את  מחרידה  זעקה  פילחה  פתאום 
ברחובות  התרוצצו  וטף  נשים  אנשים,  אדם.  בהמון  הריקים  הרחובות  התמלאו  רגע  ובן  עצומות, 

מבוהלים ומבולבלים מבלי לדעת לאן והיכן.

כמה מהם התעשתו והחלו נושאים בידיהם דליי מים לעבר מקור האש, אולם דומה כי מאמציהם 
היו לחינם. האש האימתנית הלכה והתפשטה כשהיא מדלגת במהירות בין גגות הקש שכיסו את 
להציל  שהספיקו  הרכוש  מעט  כשבידם  לשדות  לנוס  אלא  נותר  לא  ולתושבים  העלובים,  הבתים 

ולצפות מרחוק בעמל כפם ההולך אל התוהו.

לא הייתה זו השרֵפה הראשונה שהכתה באיוויה העיר, שמאז ומעולם נודעה בעונייה ובעליבותה. 
פעם אחר פעם נאלצו תושביה לבנות את ביתם מחדש, מאותם חומרים זולים וזמינים – עץ וקש, 

עובדה שגרמה למעגל חוזר ונשנה של שרֵפות קשות שלא פעם גבו קרבנות בנפש.

*

אף כי קטנה ודלה הייתה איוויה ועניים היו תושביה, עשירה הייתה באוצרות רוח. כמאמר חז"ל: 
חכמים  תלמידי  של  רבים  דורות  מתוכה  איוויה  הוציאה  תורה",  תצא  שמהם  עניים  בבני  "היזהרו 

ויודעי ספר.

הגאון  הוא  הלוא  מוילנא,  אליהו  רבי  'הגאון'  תלמידי  מגדולי  באחד  זו  עיירה  התפרסמה  במיוחד 
הנודע רבי משה מאיוויה אשר שימש משך שנים רבות כרב העיירה. אף יוצאי חלציו נודעו כתלמידי 
חכמים מובהקים, מהם שימשו אחריו במשרה זו, ומהם האירו את שמי עולם התורה, כמו הגאון 

הנודע רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, שבצעירותו אף כונה 'העילוי מאיוויה'.

משך שנים רבות כיהן רבי משה כרב העיירה, כשהוא מרביץ בבני עדתו מתורתו ומתורת רבו הגדול, 
ומחנכם למוסר וליראת שמים. אף בני העיירה השיבו לו אהבה תחת אהבתו והיו דבוקים בו בכל 

לבם ונפשם.

נוכל רק לשער עד כמה עמוק היה צערו של רבי משה בראותו פעם אחר פעם את בני עדתו בונים 
את בתיהם מחדש לאחר שכלו בשרֵפה, ונאלצים לבנותם מעץ מחמת עוניים, אולם ככל שהתאמץ 

לא עלה בידו לסייע בידם.

*

היה זה בערוב ימיו של רבי משה. מוטל היה הרב במיטתו, תשוש, כואב ודואב אחר מחלה קשה 
אולם  לרפואתו,  עדתו  בני  העתירו  ולילה  יומם  לשפל.  בריאותו  מצב  את  ודרדרה  אותו  שתקפה 
מצבו הלך והחמיר, עד כי באחד הימים עברה השמועה בקרב תושבי העיירה כי רבם הנערץ מבקש 

לשאת בפניהם דברי פרֵדה ממיטת חוליו.

כהרף עין נקבצו ובאו אל הבית המוני יהודי העיירה. איש לא רצה להחמיץ רגעים נעלים שכאלו. 
מבעד  במאמץ  להקשיב  נאלצו  והמאחרים  אותו,  שגדש  מההמון  והתפקע  כמעט  הקטן  הבית 

לחלונות.

בקול חלוש החל הרב לשאת את דבריו האחרונים, כשאי מי מן הנוכחים התנדב לחזור אחריו בקול 
רועם לטובת הרחוקים. למרות מצבו האריך הרב לפרט עניינים שונים ב'בין אדם לחברו' ו'בין אדם 

למקום' שדרשו תיקון ושיפור, ולבסוף התחזק ואמר:

"בניי היקרים, אלו רגעי חיי האחרונים. ידוע ידעתם כי יקרים הייתם ללבי ותמיד חפצתי בטובתכם. 
קצר  בזמן  הפכו  בתיכם  כאשר  פעם,  אחר  פעם  עליכם  שתכפו  באסונות  לראות  דאבתי  במיוחד 
למאכולת אש. היות שהסכנה טרם חלפה מעליכם, מבקש אני ברגעים אלו להבטיחכם, כי כל אחד 
מהנוכחים כאן שיקבל על עצמו להקפיד לברך את 'ברכת המזון' אך ורק מתוך הכתב – לעולם לא 

ייפגע ביתו משרפה!"

במילים אלו סיים הרב את דרשתו. ראשו נשמט על הכר ולקול זעקות 'שמע ישראל' עלתה נשמתו 
בסערה השמימה.

*

גם כשחלפו ימי האבל על פטירת רבם הדגול, לא מש רושמו של המעמד הנורא מקרב בני הקהילה. 
רובם המוחלט קיימו את עצת רבם והקפידו לברך את ברכת המזון אך ורק מתוך הכתב, אלא שהיו 

ביניהם מעטים שמתוך זלזול או עצלות לא הקפידו על דבריו.

על מעטים אלו נמנה אליעזר הנפח.

אליעזר זה, אף שזכה להשתתף במעמד המרטיט בליל פטירתו של הצדיק, לא קיים משום מה את 
דברי רבו. וכך, בעוד רוב שכניו וידידיו בירכו את ברכת המזון מתוך הכתב בכוונת הלב, הוא מיהר 
'לחטוף' את המילים בעל פה. לא פעם נשמטו מפיו מילים ואף קטעים, ובוודאי שכמעט אף פעם 

לא זכה לכוון בברכתו כדבעי.

*

שנים ספורות לאחר מכן עמדה ברכתו של הרב למבחן.

שוב התעוררו תושבי איוויה לקול זעקות מחרידות: "אש!" שוב נאלצו הללו לברוח בעירום ובחוסר 
כול מבתיהם ולצפות באין-אונים בעמלם היורד לטמיון. גם אליעזר מיודענו מיהר לברוח מביתו 
בחרדה, תוך שהוא מבחין בזווית עינו באש המתפשטת במהירות בין בתי שכונות הגויים ומאיימת 

להתקרב לביתו ששכן בקצה האזור היהודי.

על  שיקבל  מי  לכל  הקדוש  רבם  והבטיח  הפציר  עת  הוד,  נורא  לילה  באותו  נזכר  הוא  לב  בכאב 
עצמו להקפיד על ברכת המזון מתוך הכתב, כי ביתו יהיה מוגן משרפה. 'איחרתי את המועד', הרהר 

לעצמו בעגמה בעודו ממהר לרוץ לכיוון בית הקברות שבפאתי העיר.

ולפתע חלפה מחשבה במוחו: 'אולי עדיין לא מאוחר לתקן?! הן בהיותי נוכח באותו מעמד חפצתי 
לקבל על עצמי לקיים את דברי הרב, ורק עצלות שנפלה עליי לאחר מכן מנעה בעדי מלקיימם'.

כהרף עין רץ אליעזר לבית הקברות הסמוך. שם השתטח על מצבתו הדוממת של הגאון בדמעות 
שליש כשהוא מבקש ומתחנן בעד נפשו: "מקבל אני על עצמי בכל לבי כי מיום זה ואילך נקפיד בכל 
תוקף, אני ובני ביתי, שלא לברך ברכת המזון בעל פה ובחטף, כי אם מתוך הסידור ובכוונה. אנא, 

רבי, העתר בעדי בשמי מרומים כי לא יתכלה כל רכושי באש הנוראה..."

דקות ארוכות השתוללה האש במלוא עוזה תוך שהיא שורפת את כל הנקרה בדרכה, וכל אותה 
של הצדיק. טרם כילה לדבר, והנה שקעה האש בפתע  העת השתטח אליעזר בדמעות על קברו 

פתאום על מפתן דלתו ונעלמה כלא הייתה. ויהי לפלא.

'מוסף תורני' פסח תש"ע

לאחר אמירת 'מזמור לתודה' ממשיכים אנו ואומרים את פרק 'יהי כבוד'. פרק זה מורכב 
מפסוקים שונים מהתנ"ך, בעיקר מספר התהלים, אשר לוקטו בחכמה עמוקה ונפלאה 

(החיד"א, 'קשר גודל' ז) ובהם מתבטאת גדלות ה' ורוממות מלכותו על כל הנבראים.

כתב ה'בית יוסף' (או"ח נא ט) בשם ה'ארחות חיים', כי בפסוקי 'יהי כבוד' יש עשרים ואחת 
אזכרות כמניין פסוקי פרק 'תהלה לדוד'. וב'לבוש' (שם) הוסיף וביאר, שהסיבה לכך היא 
שפרק זה הוא כעין הקדמה לפרק 'תהלה לדוד' (אשרי) שאחריו, ולפיכך מניין האזכרות 
שבו הוא כנגד מניין פסוקי אשרי. ועל אף שמצינו בו רק י"ט אזכרות, באמצעות צירוף 
ראשי התיבות: "ישמחו השמים ותגל הארץ" שהם 'הוי"ה', וכן צירוף הזכרת ה' שבפסוק 

"כי יעקב בחר לו י-ה", הרי לנו כ"א אזכרות.

בכתבי  שיעיין  מי  כי  פ"ד)  (ש"ג  העבודה'  ושורש  ה'יסוד  דברי  את  להביא  המקום  וכאן 
בכוונה  לאומרם  לבו  יתלהב  בוודאי  אלו,  פסוקים  י"ח  של  מעלתם  גודל  ויבין  האר"י 
משמעות  קיימת  ותיבותיהם  אזכרותיהם  אלו,  פסוקים  למניין  כי  ובמתינות.  עצומה 
ושמחה  התלהבות  האדם  בלב  מעוררת  אמירתם  עצם  כן  על  הסוד.  בתורת  עמוקה 

עצומה בהכירו בגודל אלוקותו ומלכותו יתברך שמו ויתעלה.

כך העידו על הגאון רבי יוסף צבי דינר זצ"ל, רבה של לונדון, שהיה עומד בשעת אמירת 
'יהי כבוד', תוך שהוא מטעים: "כיצד אפשר לשבת כשמזכירים תשע עשרה פעמים את 

שם ה'?!" ('דרכי יוסף צבי' סי' א).

ה' שמח במעשינו
דבר פלא הובא בגמרא (חולין ס א) בנוגע לפסוק הפותח את הפרק (תהלים קד לא): "ְיִהי 

ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו":

ברוך  הקדוש  שאמר  בשעה  אמרו.  העולם  שר  זה,  פסוק  פפא...  בר  חנינא  רבי  "דרש 
ברוך  הקדוש  של  רצונו  אם  בעצמן:  וחומר  קל  דשאים  נשאו  באילנות,  'למינהו'  הוא 
הוא בערבוביא, למה אמר למינהו באילנות? ועוד קל וחומר: ומה אילנות שאין דרכן 
לצאת בערבוביא – אמר הקדוש ברוך הוא 'למינהו', אנו על אחת כמה וכמה. מיד כל 
אחד ואחד יצא למינו. פתח שר העולם ואמר: 'ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו'".

ה'  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ה'  ְכבֹוד  "ְיִהי  היא:  שירה'  ב'פרק  המוזכרת  הדשאים  שירת  ואכן, 
ְּבַמֲעָׂשיו", ובביאור 'ברכת השיר' לפרק שירה ביאר זאת היטב:

עולם,  של  שרו  שאמר  כפי  ה',  כבוד  התגדל  שבגינם  הדשאים  של  המיוחד  שבחם 
הצטוו  שלא  אף  על  הדין'.  משורת  'לפנים  שעשו  הראשונים  היו  שהם  בכך  מתבטא 

במפורש שלא לצמוח בערבוביא, נשאו קל וחומר בעצמם ועשו זאת מאליהם.

מכך יכול כל אדם לקחת מוסר לעצמו. הלוא ידוע מאמר חז"ל שעיקר שכר המצוות 
לפנים  שנוהג  מי  הוא  הכלל  מן  יוצא  אולם  ב),  לט  קידושין  (ראה  הזה  בעולם  ניתן  אינו 
משורת הדין לעשות נחת רוח לבוראו ובמעשיו מרבה כבוד שמים בעולם, ולכן שכרו 
רב אף בעולם הזה. כפי שאמרו חז"ל (ברכות כ ב) שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל 

משום שמחמירים על עצמם לברך אף כשאוכלים פחות מכדי שביעה.

על  יתר  אף  ה'  את  לכבד  ולהחמיר  לעצמו  מוסר  לקחת  אדם  כל  יכול  הדשאים  כמו 
מה שהצטווה, כדוגמת מה שדרשו חכמים (שבת קלג ב) מן הפסוק: "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהוּ" – 
"התנאה לפניו במצוות; עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה" וכו'. אם כך ננהג, הרי מובטח 

לנו שישמח ה' בנו ויישא אלינו את פניו לטובה.

השמחה הגדולה לעתיד לבוא
מתייחס  במעשיו'  ה'  ישמח  לעולם  ה'  כבוד  'יהי  שפסוק  ביאר  לא)  קד  (תהלים  הרד"ק 
בשמחה,  יתברך  רצונו  לעשות  כולם  ישתעבדו  הברואים  שכל  אחר  המשיח,  לימות 
ככתוב (צפניה ג ט): "ִּכי ָאז ֶאְהּפֹךְ ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם 
ֶאָחד", שתכלה הרשעה מן הארץ ומשכך יגדל כבוד ה' בעולם וישמח ה' במעשיו. רמז 

לדברים הוסיף השל"ה הקדוש (שער האותיות, אמת ואמונה יח): 'ישמח' – אותיות 'משיח'.

ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד
בהמשך הפרק אומרים אנו את הפסוק הנודע: "ה' ֶמֶל ה' ָמָל ה' ִיְמךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד". 
פסוק זה הינו שילוב של שלושה פסוקים היוצרים יחדיו מארג נפלא שכל כולו אומר 

אמונה עמוקה ושורשית בריבון העולמים.

 'רבים תמהו מפני מה לא סידרו חכמים פסוק זה כסדר הזמנים המקובל: תחילה 'ָמָל
בלשון עבר, בהמשך 'ֶמֶל' בלשון הווה ולאחר מכן 'ימלוך' בלשון עתיד?

לפי פשוטם של דברים ביאר רבנו בחיי, משום שכלפי הקדוש ברוך הוא לא שייך לשון 
עבר ועתיד, כפי שאמר דוד המלך (תהלים קב כח): "ּוְׁשנֹוֶתי א ִיָּתּמּו", לפיכך פותחים 

אנו תחילה בלשון הווה.

באופן נפלא ביאר זאת הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל: בהיותנו נתונים בחשכת הגלות, 
לעתים  בשר.  כל  לעיני  ה'  כבוד  בהתגלות  רגע  בכל  בעין',  'עין  לראות  יכולים  איננו 
תיקנו  כן  על  בעתיד.  ומלך  בעבר  מלך  רק  היה  כביכול  מאתנו  נסתרת  בהווה  הנהגתו 
חז"ל את הפסוק: "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד", ללמדך כי ה' ֶמֶל בהווה גם 

כשהנהגתו נסתרת מעינינו.

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
ברכת המזון כיבתה את האש

האאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
המזון

ססיפפפ ם
יהי כבוד ה' לעולם

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)


