
אשרי שא-ל יעקב בעזרו
ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה;  ְּבֶאֶרץ  ָהִייִתי  ֵּגר  ָאַמר  ִּכי  ֵּגְרׁשֹם  ָהֶאָחד  "ֵׁשם 

ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאקֵי ָאִבי ְּבֶעְזִרי" (יח ג-ד)

מפני מה לא כתבה התורה לגבי אליעזר: "ִּכי ָאַמר" כפי שכתבה 
לגבי גרשום?

פירש רבנו יצחק בן אשר הלוי, מבעלי התוספות:
את הפסוק: "ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה" אמר משה רק באותה שעה 
שנולד בנו, אך המילים "ֱאקֵי ָאִבי ְּבֶעְזִרי" שגורות היו בפיו של 
משה תמיד ולא נאמרו רק לאותה שעה, על כן לא שייך לכתוב 

'פירוש הריב"א על התורה'לגביהן: "ִּכי ָאַמר".

יתרו בירך 'הגומל' על ישועת ישראל
ִיְתרֹו  ַוּיֹאֶמר  ְלִיְׂשָרֵאל;  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָּכל  ַעל  ִיְתרֹו  "ַוִּיַחְּד 

ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם" (יח ט-י)

ביאור נפלא על פסוק זה אמר הגרי"ז מבריסק, על פי ההלכה 
המבוארת ב'שולחן ערוך' (או"ח ריט ד, ע"פ הט"ז שם ג) שיכול אדם 
לברך 'הגומל' אף על נס שאירע לחברו, ובתנאי שלבו שמח עם 

חברו בנס זה, שאם לא כן הרי זו ברכה לבטלה.

לפיכך הקדימה התורה: "ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו", שרק משום ששמח יתרו 
אשר  ה'  "ברוך  לברך:  היה  יכול  לישראל,  שנעשו  הנסים  על 

'חידושי רבנו הגרי"ז על התורה'הציל אתכם".

בני ישראל ענו 'אמן' אחר ברכת יתרו
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" 

(יח י)

"גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו 'ברוך' עד שבא יתרו 
ואמר 'ברוך ה''" (סנהדרין צד א).

מלשון הגמרא משמע שלאחר שאמר יתרו 'ברוך' אמרו אף בני 
ישראל 'ברוך', אימתי היה הדבר?

שבירך יתרו  בשעה  כי  להניח  יש  שור:  חיים  אברהם  רבי  ביאר 
כנפסק  הברכה,  חובת  ידי  לצאת  ישראל  בני  התכוונו  ה'  את 
ב'שולחן ערוך' (או"ח ריט ד), שמי שנעשה לו נס יכול לצאת ידי 
כך  ולשם  בעבורו,  חברו  שמברך  בברכה  'הגומל'  ברכת  חובת 
היה עליהם לענות 'אמן' אחר ברכתו. והרי נאמר: 'גדול העונה 

אמן יותר מהמברך', נמצא שכאילו אמרו 'ברוך' בעצמם.

'תורת חיים' סנהדרין צד א

תשובה קודמת לתורה
"ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני" (יט ב)

ביאתן  מה  סיני;  למדבר  לביאתן  מרפידים  נסיעתן  "להקיש 
למדבר סיני בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתשובה" (רש"י).

התורה  קבלת  מעמד  לפני  בתשובה  שבו  ישראל  שבני  מכך 
לדברי  סמך  לז)  מוסר  תוכחת   – חיים  (דרך  הקדוש  השל"ה  למד 
עניין  להבין  האדם  מתקשה  שלעתים  שהסיבה  המקובלים, 
ראוי  כן  ועל  שעשה,  החטאים  מחמת  היא  התורה  מענייני 

שישוב האדם בתשובה קודם לימודו. 
'השיבנו' לברכת  מסיבה זו הסמיכו מסדרי התפילה את ברכת 
בברכת  חונן'  'אתה  ברכת  היא  שתלויה  ללמדך  חונן',  'אתה 

'השיבנו'.

על  דיסקין  המהרי"ל  תלמיד  מעיד  לד)  (עמ'  אש'  'עמוד  בספר 
שראו עיניו לעתים תכופות במהלך לימודו עם רבו הגדול:

עלה  שלא  בסוגיה  לימודו  במהלך  נתקל  המהרי"ל  היה  כאשר 
בפניו  להקריא  לפניו  היושב  מתלמידו  ביקש  ליישבה,  בידו 
צועד  היה  ובינתיים  במילה,  מילה  הגמרא,  לשון  את  רם  בקול 
לאורך החדר הנה ושוב כשהוא שקוע בשרעפי עיונו, עד שהיה 

נפתח מעיין דמעותיו.
או אז היה פורש לקרן זווית ומתפלל בלב נשבר לפני ה' שיאיר 
עיניו במאור תורתו, ולאחר שהיה אומר וידוי ומפריש צדקה, 
הייתה  והסוגיה  עיניו,  את  מאיר  הוא  ברוך  הקדוש  היה  מיד 

מתבארת לפניו באר היטב.

טרם יקראו ואני אענה
"ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" (יט ח)

'ְּכַתּפּוַח  ג):  ב  (שה"ש  דכתיב  מאי  חנינא:  ברבי  חמא  רבי  "אמר 
לתפוח?  ישראל  נמשלו  למה  ַהָּבִנים',  ֵּבין  ּדֹוִדי  ֵּכן  ַהַּיַער  ַּבֲעֵצי 
לומר לך: מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו 

נעשה לנשמע" (שבת פח א). 
ממשיל  ישראל  את  לא  הרי  פריו):  ד"ה  (שם  התוספות  הקשו 
הכתוב לתפוח, כי אם את הקדוש ברוך הוא, ככתוב: "ֵּכן ּדֹוִדי 

ֵּבין ַהָּבִנים"?

יישוב נפלא לקושיה זו אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלז:
'נעשה ונשמע' הלכו בני ישראל בדרכיו של הקדוש  בהצהרת 
ברוך הוא, שהרי אף הוא עונה לישראל ('נעשה') בטרם ישמיעו 
ֶטֶרם  "ְוָהָיה  כד):  סה  (ישעיה  ככתוב  ('נשמע'),  תפילתם  את  לפניו 
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה". לכך כיוונו חכמים בדבריהם: בדימוי הכתוב 
את הקדוש ברוך הוא לתפוח שפריו קודם לעליו, נכללו בשבח 
זה אף ישראל שהלכו בדרך זו, לכן דייק הכתוב ואמר: "ֵּכן ּדֹוִדי" 

– הקדוש ברוך הוא, "ֵּבין ַהָּבִנים" – עם ישראל.
משוררים  אנו  אשר  את  זצ"ל  הרבי  ופירש  הוסיף  עניין  באותו 
ונשמע  נעשה  יחד  בברית  כולם  "ובאו  השבת:  יום  בזמירות 
שאמר  כפי  ונשמע'  'נעשה  אמרו  ישראל  בני   – כאחד"  אמרו 

ה'אחד' – יחידו של עולם שאף הוא מקדים 'נעשה' ל'נשמע'.
'ישורון' ח"ב עמ' קצ

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא
"מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאקִים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול" (יט יט)

רמז  מלובלין'  'החוזה  יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק  למד  זה  מפסוק 
את  המבקר  כי  א)  רפז  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן  המבוארת  להלכה 

ורפואה  מלזעוק  היא  "שבת  לו:  לומר  צריך  בשבת  החולה 
קרובה לבוא", וכדלהלן:

זאת  'ידבר'  כאשר  מלזעוק',  היא  'שבת  תיבות  ראשי   – 'משה' 
האדם בפני החולה, אזי 'האלוקים יעננו' בראשי התיבות 'קול', 

שו"ת 'ערוגות הבושם' או"ח סי' כגשהם: 'ורפואה קרובה לבוא'.

רמז  הובא  צו)  עמ'  תרל"ג,  (נדפס  שמח'  'לב  בסידור  עניין:  ובאותו 
נאה על ברכת: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא":

בברכות  זועקים  שאין  השבת  ביום   – מלזעוק"  היא  "שבת 
הבקשה, דהיינו הברכות האמצעיות של שמונה עשרה, אפשר 
לפעול ישועות כבר ב"רפואה" שהיא "קרובה לבוא" – בברכה 
השנייה, הקרובה יותר בסדר 'שמונה עשרה', שבה אנו מזכירים 

את שבחו של הקדוש ברוך הוא: "ורופא חולים".

ברכה על מצוות כיבוד הורים
"ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ" (כ יא)

רבים תמהו מפני מה לא תיקנו חכמים ברכה על מצוות כיבוד 
אב ואם כפי שתיקנו על שאר מצוות עשה?

של  רבה  אלגאזי,  ישראל  יעקב  רבי  אמר  לכך  נפלא  יישוב 
ירושלים לפני מאות בשנים, על פי המסופר בירושלמי (פאה א 
א) על התנא רבי טרפון, שפעם יצאה אמו לטייל בשבת בחצר 
ביתה ולפתע נקרעה רצועת סנדלה באופן שאסור היה לתקנה. 
משראה זאת רבי טרפון לא היסס, ומיד הניח את שתי ידיו תחת 
רגלה וכך הוליכה עד שהגיעה למיטתה. כששמעו חכמים על 
כך אמרו: "אפילו היה הוא עושה כך אלף אלפי פעמים, עדיין 
האדם  את  התורה  שמחייבת  הכבוד  משיעור  לחצי  הגיע  לא 

כלפי הוריו".
שהרי  זו,  למצווה  ברכה  תיקנו  לא  מדוע  להבין  נוכל  זה  לפי 
הרי  יברך  ואם  כתִקנה,  לקיימה  מאוד  עד  קשה   – חז"ל  כדברי 

'שפע יעקב' פרשת לך לךתהיה זו בדרך כלל ברכה לבטלה. 

חובת האדם להתפלל על צער השכינה
"א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאֵהי ֶכֶסף ֵואֵהי ָזָהב" (כ יט)

בדרך דרש אמר הרבי בעל 'אמרי חיים' מויז'ניץ:
בל  בתפילה,  יתברך  הבורא  לפני  בעמדנו  כי  מזהירתנו  התורה 
אלא  פרנסתנו,  תחסר  שלא   – וזהב  כסף  על  רק  לפניו  נתפלל 
צער  על  בקשה  אף  בתפילתנו  לכלול  תמיד  להקפיד  עלינו 

'אמרי חיים'השכינה.

ואשים דברי בפיך
"ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי ּוֵבַרְכִּתי" (כ כא)

מפני מה נקטה כאן התורה: "אשר אזכיר את שמי" ולא "אשר 
תזכיר את שמי"?

פירש רבי אברהם סבע בספרו 'צרור המור':
באה התורה להדגיש במילה זאת כי כאשר הייתה הזכרת השם 
בשפתיו,  מוציאה  היה  לא  הגדול,  הכהן  מפי  יוצאת  המפורש 
שאנו  כפי  שפתיו.  מבין  יוצאת  שהייתה  זו  היא  קול'  'בת  אלא 
"והכהנים  הכיפורים:  יום  של  מוסף  תפילת  בנוסח  מדייקים 
מפי  יוצא  מפורש  הנכבד...  השם  את  שומעים  כשהיו  והעם... 

הכהן  לא  אך  מפיו,  יוצא  היה  השם  הגיית  קול   – גדול"  כהן 
היה זה שמוציאו.

פרשת יתרו

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

הא

פני ם

בני ישראל ענו אמן אחר הדיברות

"ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" (יט ח)

הן  ַנֲעֶׂשה"  יי  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  "ַוּיֹאְמרּו  התיבות:  ראשי 
שאחר  הקדמונים  לדברי  רמז  מכאן  'אמן'.  בגימטרייה 

כל אחד מעשרת הדיברות ענו ישראל 'אמן'. 

'אמ"ן ואמ"ן' רמז קל

בעש"ק יתרו (כ"א בשבט) יחול יומא דהילולא הל"ה דכ"ק הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא זיע"א, 
אשר הקפיד עד מאוד על אמירת ברכות השחר בחברותא, כפי שהובא בסדר הנהגותיו ('סדר היום' אות נ):

"...ולומר ברכת השחר בפני איזה אנשים שיענו אמן, 
ַלג גופא". כידוע מקדושי עליון שברכה בלא אמן הוא ממש ּפְ

בספרו הקדוש 'חלקת יהושע' (פר' האזינו) הוסיף וביאר:
"מלבד שאמירת הברכות בקול רם מעוררת את כוונת המברך, אף גורמת שאחרים יזכו לענות אמן אחריה. ובזכות 
מקשיבים  אימתי  א) –  לב  ָרה' (דברים  ַוֲאַדּבֵ ַמִים  ָ ַהּשׁ 'ַהֲאִזינּו  לדבר:  ורמז  המברך,  לתפילת  השמים  מן  מקשיבים  זו 

ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי'". משמים לתפילתו של האדם, בעת שמברך בקול רם באופן ש: 'ְוִתׁשְ

‡מן. עונים ונענים.
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רבים מקרב מחננו, בפרט כאלו שפרנסתם מחייבת אותם לשהות במחיצת אנשים הרחוקים 
מדרך התורה והמצוות, או כאלו שאין אש התורה והיראה בוערת בלבבם די הצורך, מוצאים 
עצמם עומדים מפעם לפעם בפני ניסיונות קשים בבואם לקיים את מצוות ה'. לעתים עליהם 
להיאבק שוב ושוב על עניינים שבקדושה, אף בדברים שבשהותם בין יראי ה' נראים כקלים 

ביותר.

על מעשה שכזה, שמוסר השכל נפלא טמון בסופו, סיפר הגאון רבי בן ציון לופס:

הרחק  רבות  שנים  במשך  גדל  לב  לדאבון  מגוריו.  בעיר  בנק  כמנהל  ששימש  ביהודי  מעשה 
מדרך התורה והמצוות, אולם בהגיעו לימי הבינה התעוררו בלבו רגשות של קדושה, ולאחר 
עצמו  על  ולקבל  שלם  בלב  בוראו  אל  לשוב  ההחלטה  בלבו  גמלה  שעבר,  התחזקות  תהליך 

עול תורה ומצוות.

הבוקר,  ארוחת  את  סעד  מכן  לאחר  והתפלל.  תפילין  הניח  קום,  האיש  השכים  בוקר  בכל 
ומשסיים  המזון,  וברכת  הנהנין  ברכות  ידיים,  כנטילת  הסעודה,  דיני  כל  על  מקפיד  כשהוא 

מיהר לצאת לעבודתו.

אף כי מיום ליום הלך האיש והתחזק בדרכי התורה ומצוותיה, לעת עתה עשה את הכול בין 
כותלי ביתו. מחסום הבושה עמד בעוכריו, וגרם לו להמשיך ולהתנהג כלפי חוץ כבימים עברו. 

הוא לא עבר, חלילה, על שום מצווה, אך מאידך גם לא קיים אף אחת כזו בהיותו בין אנשים.

כך אירע שבעת ישיבתו בפגישות עם צוות עובדיו או לקוחותיו, הוגשו לפניו שתייה ומזונות, 
לעיני  לברך  התבייש  ומאידך  ברכה,  בלי  לאכול  רצה  לא  הוא  מחד  לקושי:  נקלע  ומיודענו 

עובדיו ולקוחותיו.

אילו היה מחליט ביום בהיר להימנע מלאכול באותן פגישות, או אילו היה מתחיל לברך על 
מסוגל  היה  לא  והוא  סבר,  כך   – עובדיו  בעיני  ואטלולא  לחוכא  הופך  היה  בוודאי  המאכלים, 

לדמיין את עצמו חווה בושה שכזו. הניסיון היה קשה מנשוא בעבורו.

כך היה הדבר גם באחד הימים, כאשר נכנס לחדרו עשיר גדול, מהטובים שבלקוחותיו, כשידיו 
אוחזות בצרור גדול של שטרות שביקש להפקיד בחשבונו. איש זה ידוע היה בגינוני הכבוד 
אדם  של  לו תדמית  בין אנשים. דמותו ההדורה וחזותו המצוחצחת שיוו  נהג בהיותו  שבהם 

מורם מעם.

אחד העובדים הניח על השולחן קנקן קפה מהביל ומגש עמוס במיני תרגימא, והניסיון הקבוע 
עמד להתחיל: האם הפעם יצליח לעמוד בו?!

בעודו עומד ומנסה להרגיז יצר טוב על יצר רע, והנה נשמע קול חבטה.

פני  על  התפזרו  בתוכו  שהיו  השטרות  והמון  העשיר,  מידי  הכבד  הצרור  נשמט  המזל  לרוע 
רצפת החדר ומחוצה לו.

קריאת בהלה נשמעה מפי העשיר. המנהל לחץ על כפתור החירום, הורה לצוות עובדיו לנעול 
את דלתות הבנק ומיד החל יחד עם עובדיו לאסוף את השטרות הפזורים. משסיים לאסוף את 

השטרות שלמרגלותיו, נעמד על רגליו והלא-יאמן נגלה לנגד עיניו:

העשיר המכובד והמורם מעם שרוע היה על רצפת החדר, חליפתו מאובקת וידיו מפשפשות 
כאחוזות תזזית מתחת לספה שעמדה בפינה. ככל הנראה חשש העשיר שמא מעט מהשטרות 
התגלגלו לשם, ומשכך לא חס הוא על כבודו ומעמדו הרם, והחל מפשפש אחריהם בקדחתנות.

מתברר כי כאשר מדובר היה בהפסד של כסף, לא חס העשיר על בגדיו היקרים שהתאבקו 
והתקמטו, ואף לא על כבודו ומעמדו הרם שהתבזה.

יתֵרה מזאת הפקידים שאף הם צפו מן הצד במחזה כאדונם, לא צחקו או לעגו על התנהגותו 
המקרה  על  ממנו  פחות  לא  מצטערים  הם  כי  פניהם  מסבר  היה  נראה  אדרבה,  העשיר.  של 

המצער שאירע לו.

אינם  מדוע  לעשיר?  לועגים  אינם  הפקידים  מדוע  המנהל:  של  בלבו  ההכרה  חדרה  ולפתע 
בזים לו בלִבם? אין זאת אלא משום שאף הם כמוהו רוחשים כבוד וערך עצום לכסף, ומבינים 

שבמקום חשש של הפסד יש להניח את גינוני הכבוד בצד ולנסות להציל ככל הניתן.

'מדוע אפוא אני', הרהר העשיר, 'אחשוש לכבודי ולמעמדי כאשר מדובר בהפסד של ברכות, 
אשר כבר זכיתי להכיר בעובדה שהן חשובות ויקרות יותר מכסף וזהב? מדוע עליי להתבייש 

כאשר אני עושה דבר שכה יקר וחשוב בעיניי?!'

בו במקום גמלה ההחלטה בלבו – מיום זה והלאה לא לוותר ולו על אמירת ברכה אחת בפה 
מלא, כדת וכדין. ייתכן שהמעשה הבלתי שגרתי יעורר תמיהה בקרב סובביי, אך כלום מכובד 

אני מפלוני העשיר והנכבד?!

עוגה,  חתיכת  השולחן  מן  ליטול  מיהר  שסביבו,  הסערה  במקצת  שככה  משאך  ועשה.  אמר 
כיסה את ראשו ובירך, ולאחר שסיים הוסיף ברכה אחרונה.

מזווית עיניו הוא שם לב כי כמה מן הפקידים הרימו גבה ואף גיחכו, אך הוא לא ראה אף צורך 
להתנצל וגוו נותר זקוף כשהיה.

גבה  מלהרים  אף  וחדלו  להתנהגותו,  מכיריו  כל  התרגלו  כבר  יומיים  או  יום  כעבור  כצפוי, 
למראהו. למי שרצה להבין הוא סיפק ברוחב לב הסבר נאות, וניכר היה כי הדבר אף הוסיף 

לכבודו בעיניהם.

יותר,  עוד  ה'  בעבודת  להתקדם  חדשים  כוחות  בו  נסכה  זו  שהתגברות  הרי  בכך,  די  לא  אם 
ולהתחזק עוד יותר בשמירת המצוות, עד שתוך זמן קצר הפך ליהודי חרד ושלם המקפיד על 

קלה כבחמורה בין כותלי הבית כמחוצה לו.

מסיפור נפלא זה נוכל ללמוד עצה נפלאה לכל הרוצה לעבוד את בוראו באמת ובתמים, אך 
מתקשה בכך מפני הבושה – עליו להזכיר לעצמו שוב ושוב כי ערכן של המצוות אינו פחות 
וכמה  כמה  אחת  על  להתבזות,  אדם  בני  מוכנים  בעבורם  ואם  כסף,  של  או  זהב  של  מערכו 

בעבור התורה והמצוות.

ככל שיתמיד האדם להכיר בעובדה זו, כך יגדל וייקבע מקומו בין בני העלייה, ומכאן ואילך 
תהיה דרכו קצרה להתעלות עוד ועוד במעלות התורה והקדושה לאורך ימים.

'ומתוק האור' פר' עקב

מי כמוך באלים ה'
את הפסוק: "ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה'" דרשו חז"ל (גיטין נו ב): "מי כמוך באלמים" שהקדוש ברוך הוא 

שומע את חירופיהם של הרשעים ושותק. 

ביאר זאת ה'כלי יקר' (פר' בשלח) על פי מאמר הכתוב (תהלים יט ב): "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל 
שזכו  האדם  בני  בפי  רק  מבוטא  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  של  שבחו  ָהָרִקיַע":  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה 
מערכות  פעילות  עצם  שכן  ה',  את  משבחים  שבבריאה  הדומם  חלקי  אף  אלא  הדיבור,  בכוח 

הבריאה ללא הפסק ובתיאום כה מושלם, משמשת עדות להנהגת ה', לתוקפו ולגבורתו.

לביאור הדברים מוסיף ומביא ה'כלי יקר' את המשל המובא במדרש (ב"ר ה א) למלך שבנה ארמון 
גדול ומפואר. בתחילה הושיב בו אילמים ובכל יום היו הם משכימים ושואלים בשלום המלך 
כפי יכולתם הדלה. לאחר תקופה החליפם המלך בפיקחים, אך הם מרדו בו. מה עשה המלך? 
עיקר  היה  העולם  בריאת  בתחילת  הוא,  ברוך  הקדוש  כך  לקדמותו.  הארמון  את  והחזיר  עמד 
ה'",  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  "ִמּקֹלֹות  ד):  צג  (תהלים  ככתוב  המים,  מן  שבחו 
ולאחר מכן התחילו בני אדם לשבחו. כיוון שמרדו בו המצריים, שב והשתבח באמצעות גילוי 

גבורתו על המים.

שלושת עמודי העולם
ישראל  נגאלו  אלו  דברים  שלושה  בזכות  כי  הביא  יג)  טו  (שמות  התורה  על  בפירושו  בחיי  רבנו 
עוד)  עי"ש  יב  (במדב"ר  במדרש  חסדים.  גמילות  ובזכות  העבודה  בזכות  התורה,  בזכות  ממצרים: 
הביאו חכמינו זיכרונם לברכה: "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל 
גמילות חסדים, ושלושתן זכרן משה בפסוק אחד; 'ָנִחיָת ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת' – זה החסד, 'ֵנַהְלָּת 

ְבָעְּז' – זו תורה (ראה זבחים קטז א), 'ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש' – זו עבודת המשכן והמקדש". 

דבר נפלא הובא ב'תנא דבי אליהו' (רבה כג): "אף דוד המלך היה משבח יוצאי מצרים... שנתקבצו 
וישבו עד שהיו כולם באגודה אחת, וכרתו ברית שיעשו גמילות חסדים זה עם זה..."

הוסיף ואמר הרה"ק רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין מאוז'רוב זצ"ל: בלשון המשנה (אבות א ב) 
הקדימו חכמים את ה'תורה' לגמילות חסדים, ואילו כאן הקדים הכתוב את החסד ('נחית בחסדך') 

לפני התורה ('נהלת בעזך'). מכך נוכל ללמוד יסוד גדול במצוות גמילות חסדים:

אף כי בסדר תולדות ישראל כרתו הם את ברית החסד עוד בטרם קיבלו את התורה, עלינו לדעת 
כי התורה היא השורש לכל מעשי החסד. מצוות גמילות חסדים אינה תולדה של רחמנות או 
נימוס טבעי, אלא עלינו לנהוג בה כי כך נצטווינו בתורה. אם נתמיד להתחסד עם רעי נו לאור 
כל  אלא  במקומה,  שלא  ברחמנות  או  אכזרים,  על  ברחמנות  חלילה  נטעה  שלא  הרי  זו,  ידיעה 

מעשה חסד ייעשה על ידינו אך ורק לפי הנהגות התורה.

ורמז גדול יש בדבר: המילים "גמילות חסדים" הן בגימטרייה "תורה", ללמדנו כי אין חסד בלא 
תורה ('באר משה' דברים א' עמ' רכ). 

דרכו של היצר הרע – אחלק שלל
על  להניח  טויב  וואלף  בנימין  רבי  המסור  חותנו  נהג  הש"ך,  דעת  את  להרחיב  כדי  כי  מסופר 
שולחנו בשעת לימודו קערה גדושה בדינרי זהב. באחד הימים נכנס חותנו אל החדר בעת שישב 
נוכחתי  "הנה  ואמר:  זהב  מטבעות  שני  השולחן  מעם  חותנו  נטל  חידושיו.  את  וחידש  הש"ך 
כי הצלחתך בלימודך הינה הרבה מעבר לרגיל, ורצוני לראות האם גם במסחר תצליח באותה 

המידה. צא נא אפוא אל השוק ונסה לסחור באמצעות מטבעות אלו".

שמע הש"ך לקול חותנו ויצא אל השוק. כצפוי, כישרונו המיוחד עמד לו גם במקצוע זה, ותוך 
עד  יותר,  טובה  סחורה  בתמורתה  ורכש  מכרָהּ  הזדמנות,  במחיר  טובה  סחורה  מצא  קצר  זמן 

שכעבור שעות ספורות שב לבית חותנו כשבידיו צרור נאה של מטבעות, פרי רווחי מסחרו.

משפנה אליו חותנו גם ביום השני והציע לו לחזור על הצלחת יום האתמול, כבר הייתה התשובה 
את  להחטיא  המבקש  השטן   – אֹוֵיב'  'ָאַמר  באמרו:  הכתוב  התכוון  לכך  כי  "דומני  בפיו:  מוכנה 
אגרום  ָׁשָלל' –  'ֲאַחֵּלק  אזי  החטאים,  ברשת  האדם  את  ללכוד  רצוני  אם  ַאִּׂשיג' –  'ֶאְרּדֹף  האדם, 
כאשר  סיפוקי  אל  אבוא  ואני  תלמודו,  ישכח  כך  שמתוך  כדי  לרגיל,  ומעבר  מעל  להרוויח  לו 

'ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי' – מוחו יתרוקן מדברי תורה ויתמלא בדברים בטלים.

אך שים נא לבך, חותני היקר, לסיום הפסוק: 'ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי' – לאחר שמסיים השטן 
האדם  יוצא  וכך  מכספו,  גם  האדם  את  ומרושש  הרעה  חרבו  את  הוא  נוטל  מיד  מלאכתו,  את 

קירח מכאן ומכאן".

אמרו, תשובתו הניצחת של הש"ך התקבלה על לב חותנו, ומכוחה זכינו אנו לראות את חיבוריו 
הגדולים והנפלאים המאירים את חיינו עד עצם היום הזה ('סדר הליכות היום' עמ' קפד).

כי לה' המלוכה ומושל בגוים
מי  הוא  'מלך'  מה'מושל';  ה'מלך'  הוא  חלוק  מוילנא:  הגאון  ביאר  כז)  (כז  למשלי  בפירושו 
שהמליכוהו בני עמו עליהם מרצון, ו'מושל' הוא מי שהשליט עצמו בכוח ובגבורה ללא הסכמת 
העם. שתי בחינות אלו באו לידי ביטוי בחלומו של יוסף הצדיק (בראשית לז ז): מחד כתיב: "ְוִהֵּנה 
ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה" – מאליה, בבחינת 'מושל', ומאידך כתיב (שם): "ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם 
ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי" – מרצונן, בבחינת 'מלך'. לפיכך השתמשו אחיו בתגובתם בשתי הלשונות: 

"ֲהָמ ִּתְמ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו".

על פי יסוד זה המשיך הגר"א וביאר את הסיבה שאנו נוהגים להוסיף בתפילת שחרית, לאחר 
שירת 'אז ישיר', את פסוקי הגאולה: "ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים" (תהלים כב כט), "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים 
ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" (עובדיה א כא), ללמדנו כי בזמן הזה אנו מקבלים 
את מלכות ה' מרצוננו, ואילו על הגויים מושל הוא בכוח, אך לעתיד לבוא כשיקבלו כל יושבי 

תבל את עול מלכותו, אזי: "ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" – תינשא מלכותו ברצון על כל העולם.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
שירת הים  (ג)

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

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה 


