
שותף במעשה בראשית
"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" (א א)

הפסוק שלפנינו מורכב משבע מילים ועשרים ושמונה אותיות. 
לעלם  מברך  רבא  שמיה  "יהא  הנשגב:  השבח  גם  במקביל, 
ושמונה  ועשרים  מילים  שבע  בתוכו  כולל  עלמיא"  ולעלמי 
אותיות. על כך דרשו חכמים שכל העונה 'אמן יהא שמיה רבא' 
בכוונה כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

יהא  אמן  העונה  "כל  ב):  קיט  (שבת  באומרם  חז"ל  כיוונו  גם  כך 
שהמכוון  היינו  דינו",  גזר  לו  קורעין  כחו  בכל  רבה  שמיה 
'בן  להיות  זוכה  הנזכר  שבנוסח  האותיות  כ"ח  בכל  ומדקדק 

עולם הבא'.
'כלבו' סי' ז 

התורה והתפילה – עמודי העולם
התיבות:  ראשי  הינה  'בראשית'  תיבת  כי  הטורים  בעל  כתב 

"בראשונה ראה אלוקים שיקבלו ישראל תורה".

'עבודת  בספרו  מקנטיקובה  פנחס  רבי  וכתב  הוסיף  דבריו  על 
יצחק':

התורה והתפילה – עמודי עולם הן (אבות א ב). ואכן, אם נתבונן 
נבחין כי מלבד עמוד התורה שנרמז במילה בראשית, אף עמוד 
אלוקים  ראה  "בראשונה  התיבות:  בראשי  בה  נרמז  התפילה 

שיתפללו ישראל תפילות".

וקרבתנו לשמך הגדול
במסכת חולין (צא ב) הפליגו חז"ל בשבחם של ישראל החביבים 
שתי  אחר  ה'  את  מזכירים  ישראל  השרת:  ממלאכי  יותר  אף 
תיבות באמירת: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאקֵינּו ה' ֶאָחד", ואילו מלאכי 
השרת מזכירים את ה' רק לאחר שלוש תיבות, ככתוב (ישעיה ו 

ג): "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'".

רעיון נפלא על כך אמר הגאון מווילנא:

שישראל  אנו  מוצאים  ובתפילה  בתורה  מקומות  בארבעה 
מזכירים את ה' אחר שתי תיבות:

א. בפסוק הפותח את התורה הקדושה: "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים".
ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ד):  ו  (דברים  ה'  ייחוד  את  המסמל  בפסוק  ב. 

ֱאקֵינּו ה' ֶאָחד".

ג. בפסוק שאחריו המורה על אהבת ה': "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה'".
ד. בכל הברכות הנפתחות במילים: "ברוך אתה ה'".

"וקרבתנו  רבה:  אהבה  בברכת  נרמזו  אלו  מקומות  ארבעה 
הגדול',  'שמך  להזכרת  אותנו  –קירבת  הגדול..."  לשמך  (מלכנו) 
שאנו מקדימים להזכיר את שמך הגדול אחר שתי תיבות ולא 
'אמת'  הנקראת  התורה  בתחילת   – "באמת"  כמלאכים,  שלוש 
['אמת' היא גם סופי התיבות "בראשית ברא אלוקים"], "להודות 
לך" – בברכות, "וליחדך" – ב'שמע ישראל', "באהבה" – בפרשת 

'ואהבת'.
'פרדס יוסף'

שעשני כרצונו
"ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו" (א כו)

"נעשה אדם – אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו... לא נמנע 

הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל 
רשות מן הקטן" (רש"י ע"פ ב"ר א ח).

על פי דברי רש"י הללו ביאר הגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין 
מלבוב טעם לכך שהאישה מברכת בכל בוקר 'שעשני כרצונו', 
עם  הוא  ברוך  הקדוש  שנמלך  מצינו  האדם  בבריאת  רק  שכן 
המלאכים באמרו: "ַנֲעֶׂשה אָָדם", אולם את בריאת האישה עשה 

'כרצונו' בלבד, ככתוב (ב יח): "ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו".
'ישועות יעקב' או"ח מו ה

אין שיחה אלא תפילה
"ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ... ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה" (ב ה)

האדמה'  את  לעבוד  אין  ש'אדם  לפי  המטיר'?  'לא  טעם  "ומה 
ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך 
והדשאים"  האילנות  וצמחו  וירדו,  עליהם  התפלל   – לעולם 

(רש"י).

כבר  העולם  בריאת  מראשית  כי  זה,  מפסוק  נוכחנו  כן  כי  הנה 
מטעם  תפילה.  באמצעות  רק  תגיע  הפרנסה  כי  ונחקק  נקבע 
להצלחת  מחייב  תנאי  היא  שכן  'עבודה',  התפילה  נקראת  זה 

עבודת האדם ופרנסתו.

עניין זה נרמז אף בתחילת הפסוק: "ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה 
ַהָּׂשֶדה",  ש"ִׂשיחַ  כיוון  ִיְצָמח";  ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ֵעֶׂשב  ְוָכל   – ָבָאֶרץ 
היינו התפילה "ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ" [ראה בגמרא (ע"ז ו ב) שדרשו 
"אין   – ַּבָּׂשֶדה"  ָלׂשּוחַ  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא  סג):  כד  (בראשית  הפסוק  מן 

שיחה אלא תפילה"], לפיכך "ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח".
'העמק דבר'

ההרגל בתורה מציל מחטא
"ַוְיַצו ה' ֱאקִים ַעל ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל; ּוֵמֵעץ 

ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע א תֹאַכל" (ב טז-יז)

לבדו  האדם  היה  הלוא  "ֵלאמֹר":  הלשון:  פשר  את  להבין  יש 
בעולם, ולמי היה עליו להעביר את הדברים?

בדרך דרש פירש רבי יחיאל מאיר שפירא ממוגלינצא:

בלשון "ֵלאמֹר" רמזה התורה לעצה המיוחסת למרן ה'בעל שם 
טוב', שבכל פעם שמתגבר היצר על האדם ומסיתו לעבור על 
לשון  את  בפיו  יאמר  תעשה,  לא  או  עשה  במצוות  ה'  מצוות 

הפסוק שבו נאמרה המצווה, וכך יעלה בידו לנצחו ולהכריעו.

'שער  ישיבת  ראש  קרויס  אהרן  רבי  הגאון  פירש  זה  פי  על 

'יהי  בתפילת  מבקשים  אנו  אשר  את  בויליאמסבורג  התלמוד' 
רצון' המסיימת את ברכות השחר: "שתרגילנו בתורתך ודבקנו 
במצוותיך ואל תביאנו לא ידי חטא ולא לידי עברה ועון"; על ידי 
שתרגילנו בתורתך כשיהיו פסוקי התורה שגורים בפינו, ממילא 
לא נבוא לידי חטא ולא לידי עברה ועוון, כי בכל פעם שניקלע 

לניסיון, מיד נאמר את הפסוק המתאים ונצליח להתגבר.
'פניני השער' גיליון לד

הקללה הקשה ביותר – היעדר תפילה
"ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי"(ג יד)

ידועים הם דבריו של הרבי ר' בונים מפשיסחא ('מצמיח ישועות' 
דף כז) שאף שקללת 'ועפר תאכל' יכולה להתפרש כברכה כלפי 
הנחש, שהרי בה הובטח לו כי מזונותיו יהיו מצויים לו בשפע 
הקדוש  ניתקוֹ  כי  היא,  קללה  באמת  מקום  מכל  חייו,  ימי  כל 
יהיה  שמזונו  שמתוך  א).  עו  יומא  (ראה  יתברך  ממנו  הוא  ברוך 
מצוי לו בכל שעה, לא יזדקק להתפלל עליו, והרי התפילה היא 

החוט המקשר בין הבורא לבריותיו. 
ברכת "בורא  נוסח  את  עבאדי  יעקב  רבי  פירש  זה  יסוד  פי  על 
נפשות רבות וחסרונן"; אף על החסרונות עלינו להודות לקדוש 
ברוך הוא, שהרי בזכותם זוכים אנו להתקרב ולהתקשר לאבינו 

'אמת ליעקב'שבשמים בתפילתנו.

"המוציא לחם" כשעת הבריאה
"ְּבֵזַעת ַאֶּפי ּתֹאַכל ֶלֶחם" (ג יט) 

בספרו 'נתיבות עולם' (נתיב העבודה יז) תמה המהר"ל מפראג על 
נוסח ברכת 'המוציא לחם מן הארץ'; וכי הלחם עצמו יוצא מן 
הארץ, הלוא גרעיני התבואה הם הצומחים בארץ, ובזעת אפיים 

ובטורח גדול מצליח האדם להפיק מהם את הלחם?

וביאר זאת על פי הפסוק שלפנינו: קודם שהתקלל האדם יצא 
שבעקבות  אלא  לאכילה,  מוכן  לחם  האדמה  מן  יום  בכל  לו 
שבבריאת  וכיוון  לחמו.  את  יאכל  אפו  שבזעת  התקלל  חטאו 
הארץ,  מן  ממש  של  לחם  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  העולם 
לפיכך קבעו חז"ל שנוסח הברכה יהיה 'המוציא לחם מן הארץ'.

שתי מידות בעומדים להתפלל
"ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא" (ד ד)

מלשון הכתוב "ַגם הּוא" נראה כאילו קרבנו של קין היה העיקר, 
אולם מתוכן הפסוקים נראה כי דווקא מנחתו של הבל הייתה 

רצויה יותר לפני המקום, והדברים טעונים ביאור.

בבאים  הן  בחינות  שתי  מזוואלין:  אליהו  שמואל  רבי  פירש 
ביטחון  לחוש  לו  גורמת  הגבוהה  שרוחו  מי  יש  להתפלל: 
הנמוכה  שרוחו  מי  יש  אך  להתפלל,  ראוי  ובהיותו  במעמדו 
אין  מצד זכויותיו  כי  ולהבנה  להכרה  אותו  מביאים  וענוותנותו 
הוא ראוי לעמוד לפני המלך, ורק חובת התפילה היא שמביאה 

אותו לבסוף לגשת לתפילה בלב נשבר ובבושת פנים.

ניגש  היה  שגבה-רוח  קין  להבל:  קין  בין  החילוק  אף  היה  כזה 
שמא  חשש  בענוותנותו  הבל  אולם  בראשונה,  קרבנו  להקריב 
אין הוא ראוי להקריב את קרבנו. ורק משום שקין הקריב לא 
נותרה לו בררה אלא להקריב "גם הוא", וזאת הסיבה שדווקא 

קרבנו התקבל לרצון.
'דברי ישראל'

פרשת בראשית

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

עניית אמן – הצהרת אמונה
"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים"

שיענו  יי  תברך  רם  בקול  תיבות:  ראשי  "ְּבֵראִׁשית" 
אמן. לפיכך רמזה זאת התורה בפסוק העוסק בבריאת 
העולם, כי בעניית אמן אחר הברכה אנו מצהירים על 
אמונתנו בדברי המברך שהקדוש ברוך הוא 'מלך העו־

לם' ו'שהכל נהיה בדברו'.
'לבי ער'

˘נ‰ ח„˘‰. ‰˙חל‰ ח„˘‰. 
ז‰ו ‰זמן ל‰ˆטרף למ‰פכ˙ ‰‡מונ‰ ול˜רב ‡˙ ‰‚‡ול‰:

ב˜ול רם ‡ברך ˘ם יי ˙מי„  - ב˜ול רם ‡מן.
('נחל ˜„ומים' לחי„"‡)

‚ם ב˘נ˙ ˙˘ע"ז ‰בעל"ט כולנו מ˙חז˜ים ב‡מיר˙ ברכו˙ ‰˘חר בחברו˙‡:
פו˙חים ‡˙ ‰יום ב‰ˆ‰ר˙ ‡מונ‰ במלכו˙ו י˙ברך וב‰˘‚ח˙ו ‰פרטי˙ על כל נבר‡,

וכך זוכים בברכו˙ ‰נפל‡ו˙ ˘‰בטיחו חז"ל למ˜פי„ים על עניי˙ ‡מן. 
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הלבנה  קידוש  במצוות  העוסק  מפוניבז'  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון  על  מסופר  נפלא  סיפור 
שנרמזה בפרשתנו בפסוק "ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים":

ראש  למעלה  עד  עסוק  היה  כהנמן  הרב  האיומה.  השואה  שלאחר  הראשונות  בשנים  זה  היה 
ישיבתו  בהקמת  היה  טרוד  הזעם.  בשנות  שנגדעו  התורה  ממלכת  מבצרי  הריסות  בשיקום 

הנודעת ובייסודם של מוסדות מפוארים נוספים שייעד למען פליטי השואה הצעירים.

כדי שתצליח פעילות נחוצה זו, זקוק היה למשאבים עצומים שלא היו בידו, ובעל כורחו נאלץ 
ליטול את מקל הנדודים ולהפליג לריכוזי קהילות ישראל מעבר לים, בתקווה להשיג דרכם את 

התמיכה שכה הייתה דרושה לו.

אלא שהדבר לא עלה בידו בנקל. באותם ימים טרם הכירו היהודים שבין עשירי תבל בערכה של 
החזקת התורה. רחוקים היו הללו מעולמה של תורה, וזקוקים לשכנוע רב כדי להסכים ולתמוך 

בלומדיה.

באחד ממסעותיו הגיע הרב כהנמן לדרום-אפריקה הרחוקה. מדינה שהתגוררה בה אוכלוסייה 
יהודית עשירה ומבוססת. אלא שלדאבון לבו, עוד בטרם הגיעו לשם כבר התארגנו כמה פורקי 
עול מבני המקום שעובדת בואו הייתה לצנינים בעיניהם, ופתחו במסע שידול נרחב בעיתונות 
היהודית המקומית, שתכליתו הייתה לשכנע את גבאי בתי הכנסת ומתפלליהם לבל יאפשרו לרב 

כהנמן דריסת רגל במחיצתם, ועל אחת כמה וכמה שלא יאפשרו לו לדרוש ברבים.

כך, כאשר נכנס הרב בליל שבת קודש לאחד מבתי הכנסת המרכזיים ביוהנסבורג וביקש כדרכו 
לו  לאפשר  שלא  הוחלט  מגבוה  בהוראה  כי  ביבושת  הגבאים  לו  הודיעו  הקהל,  בפני  לדרוש 

לעשות זאת.

הראשי  לגבאי  פנה  הוא  גאוני;  פתרון  אתר  על  למצוא  ממנו  מנע  לא  בו  שאחז  הראשוני  ההלם 
וביקש ממנו שמאחר והוא טרח והגיע עד לכאן, יואיל לאפשר לו להשמיע דברים קצרים בפני 

המתפללים, תוך שהוא מבטיח לסיים תוך שלוש דקות לכל היותר.

בני  את  היטב  בהכירו  שכן  הרעיון,  על  גיחך  בלבו  לסרב.  מסוגל  הגבאי  היה  לא  שכזו  לבקשה 
מכיסם.  אחת  פרוטה  ולו  להוציא  להם  לגרום  הרב  יספיק  לא  שכזה  קצר  בזמן  כי  ידע  קהילתו 
תוך שהוא שב ומזהיר כי לא יורשה לו לחרוג ממכסת הדקות אף קמעא, הזמין הגבאי את הרב 

לשאת את דבריו.

האוהבות  בעיניו  הקהל  אל  הביט  הפרוכת,  את  נישק  הקודש,  ארון  אל  הרב  ניגש  קליל  בצעד 
ופתח: "רבותיי, יום היסטורי הוא היום. ביום זה לפני מאתיים שבעים וחמש שנים הציג האדם 
הלבן הראשון את כף רגלו על אדמת אפריקה. כיום, לאחר מאתיים שבעים וחמש שנים התהפכו 

היוצרות וכעת הנני עומד לפניכם, האדם 'השחור' הראשון בין ילידיה הלבנים של יוהנסבורג..."

המתח ששרר קודם לכן בהיכל התפילה התפוגג באחת לקול צחקוקי הקהל. הכול תלו בו את 
עיניהם בציפייה להמשך הדברים, אך מה רבה הייתה הפתעתם כאשר החל הרב לרדת ממדרגות 

הבימה.

הגבאים  לעבר  קריאות  הופנו  האולם  קצוות  מכל  לוותר.  הקהל  מוכן  היה  לא  טובה  דרשה  על 
לדרישת  להסכים  אלא  ברֵרה  כל  נותרה  לא  ולאלו  דבריו,  את  להשלים  לרב  לאפשר  בתביעה 

הקהל.

כיוון שכך, התחזק הרב כהנמן והמשיך בדרשתו, תוך שהוא עבר לדבר על עניין 'ברכת הלבנה', 
ופתח בשאלה:

"שמא תוכלו להשיב לי, רבותיי, על שאלה שמציקה לי מאוד: מפני מה סידרו לנו חכמים לומר 
בקידוש לבנה מיד לאחר בקשת 'תיפול עליהם אימתה ופחד', את האיחול הלבבי 'שלום עליכם' 

הנענה על ידי זולתנו ב: 'עליכם השלום'?"

הציבור נאלם דום וציפה בסקרנות לתשובת הרב. הרב המשיך והסביר זאת מיד על פי המציאות 
שהיה נתון בה באותה שעה:

ש'תפול  לכך  גרמה  שמועה  אותה  למקומכם.  המגיע  זר  אורח  על  שמועה  אליכם  הגיעה  "הנה 
עליכם אימה ופחד' מפניו. אולם משרק נתתם לו את ההזדמנות להתקרב אליכם מעט, הבחנתם 

פתאום כי מדובר באחיכם ובשרכם, ומפיכם בקעה הקריאה: 'שלום עליכם! עליכם שלום!'".

שוב התחייכו הנוכחים. האוזניים היו כרויות, והרב ניצל את ההזדמנות להוסיף ולהרחיב בעניין 
מצוות 'קידוש לבנה':

"במהלך שנות הגלות שעברו על אחינו בית ישראל, היו לא מעט ימים שבהם נגזרה עליהם גזֵרת 
שמד. נאסר עליהם לקיים מצוות ולעסוק בתורה, והעובר על הגזֵרה – אחת הייתה דתו להמית. 
כה  שהייתה  לבנה  קידוש  מצוות  אולם  בסתר,  לקיים  היהודים  היו  יכולים  המצוות  מרבית  את 

חביבה עליהם חייבת הייתה להיעשות בפרהסיא, וכיצד קיימוה?

בלהט רצונם לקיימה מצאו אף לכך פתרון: הם היו יוצאים לטיול 'תמים' לשדות שמחוץ לעיר. 
שם, בסבך העצים היו מתבוננים בשמים הכהים, ועם ראיית הלבנה מיד החלו בברכה.

מלך  'דוד  סודית:  סיסמה  על  ביניהם  סיכמו  אחריהם,  המחפשים  השונאים  מן  שחששו  כיוון 
ישראל – חי וקיים', וכך, כשיהודי פגש בדמות ש נעה לעברו בחשכה, מיד היה מתחיל בסיסמה: 
'דוד מלך ישראל', וכאשר נענה ב: 'חי וקיים', הייתה נפלטת מפיו אנחת רווחה. מיד היה מושיט 
את  להתחיל  אפשר  טוב'  ובמזל  טוב  ב'סימן  יהודי,  אני  גם  עליכם',  ''שלום  לעברו:  וקורא  ידו 

המצווה'".

דריכות הורגשה בקהל כאשר סיים הרב את דרשתו המרתקת בזעקה מהולה בתחינה:

"שלום עליכם רבותיי, אתם יהודים, וגם אני יהודי כמוכם! יש לנו לב משותף, ואליו אני פונה: תנו 
לי את הכוח לגדל דורות נוספים של יהודים שיקיימו את המצוות במסירות נפש!"

למותר לציין כי ההיענות לקריאתו הייתה מעל ומעבר לציפיות. הדרשה הנלהבת הותירה בקהל 
רושם בל יימחה, ומיד עם צאת השבת מיהרו הכול לפתוח את לבם וכיסם למען התורה ולומדיה.

'ומתוק האור' בראשית

"זה המזמור נכבד מאד ויש בו סודות עמוקים. ועתה החל לדבר על שני עולמות; האחד העולם 
במחשבת  הנקודה  כמו  שהוא  השפל  עולם  הזכיר  כן  ואחר  והגדול,  הרחב  העולם  והוא  העליון 

החושב..." (מתוך דברי ה'אבן עזרא' בפתיחה למזמור זה).

כה גדולה היא חשיבותו של המזמור שלפנינו, עד שיש שהכתירוהו כ'עיקר פסוקי דזמרה' (ראה 
בהם,  השגה  לנו  שאין  ונעלמים  עליונים  עולמות  בו  שנרמזו  היות  פסוקי),  ד"ה  ב  קיח  שבת  רש"י 

וכביכול אנו, בני התמותה, פונים אליהם על כל שגב גודלם ומורים להם: 'הללו את ה'' ('יסוד 
ושורש העבודה', שער השיר).

אף בפירוש הרוקח כתב שיש במזמור זה סודות מופלאים המכוסים מבני אדם, ובעל 'ראשית 
חכמה' (תוצאות חיים קסג) הוסיף שיש להיזהר מאוד בכוונת מזמור זה, כיוון שהוא שבח הכולל 

את כל אופני השבח וההילול של הנבראים כולם.

יש שהסבירו כי מטרתו של זה המזמור לעורר את האדם להבדיל ולהפריש עצמו מכל ענייני 
העולם הזה, ולהדביק את נפשו בבורא עד שכל הרגשותיו יהיו אך ורק בענייני הנפש, כביכול 

אינו בעל גוף אלא אחד מצבא המלאכים המשמשים לפני ה' במרום ('נפש החיים' שער ב פט"ו).

סיבת שירתם של המלאכים 

בקריאת פסוקי המזמור יש לעמוד על עניין הטעון בירור: על סיבת שירתם של צבא השמים 
ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  ַהָּׁשָמִים;  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  אומרים: "ַהְללּוהּו  אנו 
ִעם  ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  "ַּבחּוִרים  אומרים:  אנו  האדם  בני  של  להילולם  בייחס  ואילו  ְוִנְבָראּו", 

ְנָעִרים; ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה' ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו", ומהו פשר החילוק?

כי  ב)  יג  (עירובין  בגמרא  המובא  פי  על  זצ"ל,  פרנק  פסח  צבי  רבי  הגאון  אמר  לכך  חריף  יישוב 
בתחילה נחלקו בית שמאי ובית הלל האם היה טוב יותר לאדם אילו לא היה נברא, או שמא טוב 

לו יותר שנברא. אולם לבסוף נמנו כולם וגמרו ש"נוח לו לאדם שלא נברא".

לפי זה מובן מדוע לגבי צבא השמים מבואר כי טעם ההלל וההודאה שלהם הוא משום ש"הוא 
ציוה ונבראו", כיוון שאין להם יצר רע המסיתם לחטוא, ולכן בוודאי נוח להם שנבראו וראוי 
שיהללו על כך. אולם לגבי יושבי תבל שיש להם יצר רע ועלולים בנקל לחטוא, פירש הכתוב 
כי סיבת שירתם והודאתם היא "כי נשגב שמו לבדו", לא על כך שנבראו, אלא על עצם שגב 

גדולת ה' ורחמיו ('טללי אורות').

העולם מתקיים בזכות התורה

ידועים הם דברי חז"ל (שבת פח א) כי תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשי בראשית ואמר 
להם: "אם ישראל מקבלים את התורה – אתם מתקיימין, ואם לאו – אני מחזיר אתכם לתוהו 

ובוהו".

על פי זה ביאר רבי עזריה פיגו בספרו 'בינה לעתים' (דרוש כ) את לשון המזמור: "ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם 
ה' ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו" – את עיקר ההילול והשבח צריכים הנבראים לתת לפני הבורא יתברך 
על עצם העובדה שבראם במאמרו. אמנם יש לדעת כי "ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם" – המשך קיומם 
והווייתם לעולמים, הוא בזכות התורה ולומדיה, הנובע מהעובדה שישראל אינם עוברים על 

חוקי התורה, ככתוב: "ָחק ָנַתן ְוא ַיֲעבֹור", וכך נותנים הם כוח וקיום לבריאה כולה.

החילוק שבין האדם לבעלי החיים

מסדר פסוקי המזמור נוכל ללמוד על חילוק הדרגות בין הנבראים: תחילה "ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות" 
– הדומם, לאחר מכן "ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים" – הצומח, לאחר מכן "ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור 
ָּכָנף" – בעלי החיים, והמעולה שבכולם הוא ה'מדבר' – "ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים, ָׂשִרים ְוָכל ׁשְֹפֵטי 
ָאֶרץ, ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים", אשר כולם יחד "ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה'" ('פנים יפות' וירא).

מעשה מופלא בעניין זה הביא בעל ה'פרי מגדים' באחת מדרשותיו:

פעם הפליג הגאון החסיד רבי אליהו מווילנא באנייה, ויחד עמו, להבדיל, נסע גם מומר ידוע 
מתושבי קניגסברג. במהלך הנסיעה ניכר ההבדל העצום בין הגאון שהיה שקוע כולו בעולמות 

רוחניים, לבין המומר ששרוי היה בתאוות העולם הזה.

באחד הבקרים הקיץ הגאון כדרכו השכם בבוקר, נטל ידיו כדין ונעמד לשפוך את צקון לחשו 
עד  ורצוף  ארוך  ללימוד  הגאון  פנה  התפילה  משהסתיימה  ארוכה.  שעה  במשך  קונו  לפני 

שהתקרבה שעת הצהריים, ואז הוגשה לפניו כוס קפה להשיב את נפשו.

כל אותה העת היה המומר שרוע כפגר על מיטתו, שקוע בשינה עמוקה, וכאשר התעורר כבר 
עמדה השמש במרומי הרקיע. והנה, אך התעורר האיש משנתו, טרם קם על רגליו נשמע קולו 

הגס קורא בפקודה: "הבו לי מהרה כוס יין שרף להשיב בה את נפשי!"

מששמע זאת הגאון פנה אל המומר והוכיחו במשפט קצר ותמציתי: "ראה נא את ההפרש בינך 
לבין יהודי שומר תורה ומצוות". אך המומר דחה את התוכחה בטיפשותו ואמר: "הלוא אמרו 
'רחמנא ליבא בעי'. אף אתה אל תמדדני בהנהגותיי החיצוניות, כי אם בלבי  חכמי ישראל כי 

שטהור ונקי הוא מכל רבב, שהרי אני 'דתי בלב'...".

נבראת  אילו  היה  שמוטב  הרי  דבריך,  כנים  "אם  לו:  ואמר  ניצחת  בתשובה  השיבו  הגאון  אף 
כל  את  עולה  בסדר  דוד  מנה  בתהלים  השמים'  מן  ה'  את  'הללו  מזמור  בפסוקי  שהרי  ֶּכֶלב. 
מיני הנבראים המשבחים את ה': תחילה הדומם, לאחר מכן הצומח ושאר בעלי החיים, כאשר 
העליון שבכולם הוא האדם. לדידי, שסבור הנני כי יש מעלה בכך שנברא האדם כ'מדבר' – מובן 
מפני מה גבוהה דרגתו מיתר הנבראים, אך לדידך שדי בכוונת הלב, הלוא אף הכלב הינו עבד ה' 

בכך שמשורר לה' בלבו, ולשם מה נבראת כאדם..."? ('ספר המגיד' ח"ג עמ' רעד).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
הסיסמה שפתחה לבבות

ההאאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
שפ מה

סססייפפפ ם
הללו את ה' מן השמים

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


