
'פנים חדשות' בשבת קודש
"ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (לה א)

ביאר  תשא  כי  לפרשת  ויקהל  פרשת  של  סמיכותה  פשר  את 
שקרן  האור  בתיאור  מסתיימת  תשא  כי  פרשת  הטורים':  'בעל 
והרי  השבת.  בציווי  פותחת  ויקהל  ופרשת  משה,  של  מפניו 
אמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ב"ר יא ב): "לא דומה אור פניו של 
אדם כל ימות השבת, כמו שהוא דומה בשבת", נמצא שבשבת 
ומבוארת  משה,  מפני  שקרן  האור  לבחינת  יהודי  כל  זוכה 

סמיכות הפרשיות.

על פי זה ביאר הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל את ההלכה הרווחת 
שבשמחת 'שבע ברכות' הנערכת בשבת קודש, ניתן לברך את 
ח):  סב  אבהע"ז  שו"ע  (ראה  חדשות'  'פנים  בלא  אף  הברכות  שבע 
כל  כן  על  מיוחד,  פנים  למאור  יהודי  כל  זוכה  שבשבת  כיוון 
המשתתפים נחשבים כ'פנים חדשות', וכפי שאנו אומרים בליל 

שבת בפיוט 'אזמר בשבחין': "ברם אנפין חדתין".
'להורות נתן' מועדים ח"ד עמ' קסד

זכר למעשה בראשית
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשֹת אָֹתם" (לה א)

ַהְּדָבִרים"  "ֵאֶּלה  בתיבות:  כי  חכמים  דרשו  א)  (ע  שבת  במסכת 
וכדלהלן:  בשבת,  שנאסרו  המלאכות  ותשע  שלושים  נרמזו 
שניים)  רבים  (מיעוט  'דברים'  תיבת  ל"ו,  בגימטרייה  'אל"ה'  תיבת 
רומזת  שלפניה  הידיעה  וה"א  נוספות,  מלאכות  לשתי  רמז   –

למלאכה הל"ט.

הארה נפלאה בעניין זה האיר רבנו הגר"א:

ותשע  שלושים  הפייטן  מפרט  שקלים  לפרשת  ב'יוצרות' 
לשונות המבטאות את תהליך הבריאה:

"ָאז ָרִאיָת ְוִסַּפְרָּת. ְוֵהַכְנָּת ְוָחַקְרָּת. ּוָמַדְדָּת ְוַכְלָּת ְוָׁשַקְלָּת. ְוָאַמְדָּת 
ְוָצַבְרָּת. ּוָפַקְדָּת ְוָחַׁשְבָּת ְוִסַּכְמָּת. ּוָמִניָת ְוָסַפְרָּת. ְוָקַצְבָּת ְוָחַרְצָּת 
ְוָגַזְרָּת. ְוִטַּפְחָּת ְוִׁשַעְרָּת ְוִהַּבְטָּת. ְוֵהַבְנָּת ְוִהְׂשַּכְלָּת ְוַׁשְרָּת ְוָסַקְרָּת. 
ְוִחִויָת  ְוהֹוַדְעָּת  ְוִלַּמְדָּת  ְוָחַרָּת  ְוִצַּיְנָּת  ְוָחַקְקָּת  ְוָחַרְטָּת.  ְוָכַתְבָּת 

ְוהֹוֵריָת. ְוָגַזְרָּת ְוִצִּויָת ְוָקָראָת ְוָעִניָת ְוִדַּבְרָּת ְוָאַמְרָּת..."

דייק הפייטן ומנה שלושים ותשע לשונות של מלאכה, ללמדנו 
הקדוש  ָׁשַבת  שמהן  הבריאה  מלאכות  ותשע  שלושים  שכנגד 
מלאכות  ותשע  שלושים  לנו  תיקנו  השבת,  ביום  הוא  ברוך 
למעשה  'זכר  היא  שהרי  בשבת,  לשבות  עלינו  שמהן  אחרות 

'פאת השולחן' הקדמהבראשית'.

כאילו בנינו משכן
"ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (לה ד)

על ציווי השביתה בשבת נקטה התורה (לעיל פס' א')  לשון: "ֲאֶׁשר 
על  המדבר  זה  בפסוק  הכתוב  שינה  מה  מפני  ַלֲעׂשֹת".  ה'  ִצָּוה 

בניית המשכן ללשון: "ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר"?

פירש רבי מנחם מנדל מרימינוב:

כאן גילה לנו הכתוב את סגולתה המיוחדת של אמירת פרשת 
המשכן, שכל האומר פרשת המשכן לפני התפילה נחשב לו 

'מנחם ציון' מצורעכאילו בנה משכן.

האנשים התעלו מעל הנשים
"ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים" (לה כב)

ביאור נפלא על פסוק זה פירש בעל ה'חידושי הרי"מ' בדבריו 
האחרונים לפני עלייתו לגנזי מרומים (כ"ג באדר):

לנדבת  ישראל  של  בנתינתם  כי  אמרו  א)  א  (שקלים  בירושלמי 
האנשים  רק  כי  ידוע  והרי  העגל.  חטא  להם  התכפר  המשכן 
חטאו בעגל ואילו הנשים נותרו בצדקתן, אם כן עתה שהתכפר 
כמאמר  הנשים,  מעל  האנשים  התעלו  העגל  מעשה  על  להם 
צדיקים   – עומדין  תשובה  שבעלי  "מקום  ב):  לד  (ברכות  חז"ל 
גמורים אינם עומדין", ועל כן נקט הכתוב לשון: "ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים 

'שפת אמת' תרל"ה; 'בית ישראל' תשי"זַעל ַהָּנִׁשים".

תפילתו האחרונה של הסבא
"ְוַהְּנִׂשִאם ֵהִביאּו" (לה כז)

"ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם – 'והנשאם' כתיב" 
(רש"י).

על גאון המוסר 'הסבא מקעלם' העידו:

האחרונים,  ברגעיו  אף  העצלות,  ממידת  הסבא  חשש  ימיו  כל 
חרף חולשתו הרבה ואפיסת כוחותיו, כשהגיעה עת התפילה, 
חולשה  זו  ואין  בדבר  העצלות  יד  שמא  נפשו  בעדינות  חשש 
אמתית. מתוך חשש זה התאמץ לקום ממיטתו כדי להתפלל, 
נעלו  את  לחלוץ  הספיק  לא  התפילה,  בסיום  למיטתו  וכששב 

'תנועת המוסר' עמ' 28השנייה וכבר יצאה נשמתו בטהרה.

תפילת הנשים על המים
"ַוַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת... ְּבַמְראֹת ַהּצְֹבאֹת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח אֶֹהל 

מֹוֵעד" (לח ח)

ב'תרגום יונתן' פירש שהכיור נעשה מהתכת מראות הנחושת 
של אותן נשים שרגילות היו להתפלל בפתח המשכן, והדברים 

טעונים ביאור.

כך ביאר זאת הגאון רבי זלמן סורוצקין מלוצק: 

הייתה  מרים  של  בארה  כי  מבואר  ב)  א  במדב"ר  (ראה  במדרש 
מונחת בפתח אוהל מועד, ונראה אפוא כי אותן נשים התקבצו 

כראוי.  מימיה  שתוציא  מרים  של  בארה  על  להתפלל  כדי  שם 
כפי שמבואר ב'תנא דבי אליהו' (רבה פי"א) שלעתים היו צריכים 

להתפלל על כך.

ריבוי  את  המסמל  הכיור  בעבור  לנחושת  נזקקו  כאשר  לפיכך 
המים, נטלוה מהנשים שהתפללו על באר המים שעמדה בפתח 

אוהל מועד.
'אזנים לתורה'

לכונן את בית חיינו
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" (לח כא)

בשני  שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני   – ִמְׁשַּכן'  "'ַהִּמְׁשָּכן 
חורבנין על עונותיהן של ישראל" (רש"י).

גורביץ  אברהם  רבי  הגאון  זה  פסוק  על  אמר  נפלאה  הערה 
שליט"א ראש ישיבת גייטסהד:

כשבא המלווה ליטול משכון מהלווה, נוטל הוא בדרך כלל דבר 
את  מאתנו  ליטול  הוא  ברוך  הקדוש  בחר  ואם  לבעליו.  הנחוץ 
בית המקדש כמשכון על עוונותינו, הרי לנו גילוי ברור עד כמה 

נחוצה לנו קרבת ה' שזכינו לה בהיות המקדש על מכונו.

ביטוי נוסף לכך מוצאים אנו אף בנוסח התפילה הנאמרת בימי 
בית  את  לכונן  שבשמים  אבינו  מלפני  רצון  "יהי  וחמישי:  שני 
'בית חיינו' אלא  חיינו... ונאמר אמן"; לא לחינם כונה המקדש 

ללמדנו כי חיינו באמת אינם חיים בלעדיו.
'וענפיה ארזי אל'

קידוש ה' ברבים
"ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַלה'" (לט ל)

מפני מה נאמר: "ַוִּיְכְּתבּו" – בלשון רבים, וכי כמה אנשים כתבו 
זאת יחדיו?

ביאר רבי יהודה החסיד (הובא ב'מושב זקנים'):

 ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי  הפסוק:  מלשון  דרשו  ב)  כא  (ברכות  בגמרא 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ויקרא כב לב) – "כל דבר שבקדושה לא יהא פחות 
מעשרה", לאור זאת מסתבר שאף בכתיבת השם על הציץ נכחו 

עשרה, ובכך נחשב כאילו רבים כתבוהו. 

אדם  לכל  ללמוד  יש  "מכאן  בהוראה:  החסיד  סיים  דבריו  את 
הכותב אזכרות במזוזה, בתפילין ובספר תורה, שיעמדו עשרה 

על גביו". 

שלא  ייתכן  הכיצד  שליט"א:  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  ותמה 
מצאנו שום סופר סת"ם שנוהג כך?

הסופר  שיטבול  בכך  די  במקווה  טבילה  שלעניין  כפי  וביאר: 
בבוקר ויועיל לו הדבר לכל השמות שכותב במהלך היום, כך 
בבוקר  שיתפלל  בכך  להסתפק  הוא  יכול  השם,  כתיבת  לעניין 
כל  את  לקדש  יוכל  מכן  ולאחר  במניין,  ה'  את  ויקדש  שחרית 
להזהיר  ראוי  באמת  זאת  ולאור  ביחידות.  אף  שכותב  השמות 
הציבור  עם  קדושה  ולומר  להתפלל  יקפידו  כי  הסופרים  את 

לפני מלאכת כתיבתם.
'חכמה ודעת'

פרשת ויקהל פקודי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ש

פני ם

העבודה הגדולה בעניית אמן
"ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים" (לח כא)

"ַהְלִוִּים"  שלשון  כפי  'אמן';  בגימטרייה   – "ַהְלִוִּים" 
לד):  כט  (בראשית  ככתוב  והצטרפות,  חיבור  מסמלת 
הוא  'אמן'  של  עניינה  אף  כך  ֵאַלי",  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  "ַהַּפַעם 
'הוי"ה'  בגימטרייה  ('אמן'  הקודש  שמות  וצירוף  חיבור 
ו'אדנ-י'). וכך רמז לנו הכתוב: "ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה" 
בעניית  שיש  הגדולה  העבודה   – ַהְלִוִּים"  "ֲעבַֹדת  על 

'אמן', שתיעשה בכוונת צירוף שמות הקודש.
'בת עין'

''''''''''''אממאמאמאמאמאמאמאמאמאמאמאמאמאמאמן''ןן'ן'ןןן'ן'ן''ן'ן'ן'ן'החודש הזה... ראשון הוא לכם – סופי תיבות 'אמן'. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם לללללללללללללללללל אאאאאאאאאאאאאאאא '''''''''''ןןןןןןןן '''''''' ללללללללללללל

"ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיׁשּועֹות ּבֹו ַמִּקיפֹות"
אמר הרה"ק בעל 'תפארת שלמה' מראדומסק 

(נפ' כ"ט באדר תרכ"ו):

א ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק" (במדבר יא יב); 'אֵֹמן' כתיב –  "ַּכֲאֶׁשר ִיּׂשָ
כלשון 'אמן'. מכאן רמז לרוב השפע שנשפע בזכות עניית 

'אמן' בכוונה, שבגינה זוכה האדם לינוק ממרומים השפעות 
טובות וישועות לו ולכל בית ישראל. 

'תפארת שלמה' יתרו
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התורה  תופשי  בקרב  'חברון',  ישיבת  ראש  זצ"ל,  חברוני  משה  רבי  הגאון  של  שמו  היה  ונעלה  גדול 
ולומדיה. בשנותיו הקצרות הספיק לפעול גדולות ונצורות להעמדת מבצר התורה, הלוא היא ישיבת 

'כנסת ישראל' – 'חברון' שבירושלים, ורבים למדו ממאור תורתו.

לא רבים יודעים זאת, אך ראשית דרכו של רבי משה לא הייתה סוגה בשושנים, וכפי שהעיד על עצמו 
לימים וכך סיפר:

"בראשית שנות ילדותי גדלתי בעיירה סימיאץ' השוכנת בעומק שטחה של מדינת רוסיה. הייתי ילד 
של  בעיצומה  זה  היה  עוזה.  במלוא  הראשונה  העולם  מלחמת  כשפרצה  מאב,  יתום  שנים,  עשר  בן 
התעוררות תנועת הקומניזם ברוסיה. רוחות הכפירה ופריקת העול שריחפו בחלל האוויר היהודי, לא 

פסחו על עיירתנו הקטנה, ואמי שגידלתני לבדה חרדה עד מאוד לעתידי.

והנה, ביום מן הימים זכתה העיירה, ואורחים מורמים מעם הגיעו לפתחה. הייתה זו ישיבתו של מרן 
ה'חפץ חיים' שבצוק העתים נאלצה לנדוד מהעיירה ראדין למעמקי רוסיה, וכך הגיעה לעיירתנו.

כרוב בני גילי למדתי אז את לימודי החול ואת השפה הרוסית בבית הספר הגויי שבסימיאץ'. הצלחתי 
עד מאוד בלימודיי, אך בתוך תוכי הדהדה בת קול אשר קראה לי: 'משה, משה, אין זה מקומך. מקומך 

הוא בישיבה, בין לומדי התורה, כי לכך נועדת ולמטרה זו נוצרת'.

לביתי  חזרתי  לעולם.  אליו  לשוב  שלא  כדי  הספר  בית  את  שעזבתי  עד  מרגוע  לנפשי  מצאתי  לא 
כשהחלטה גומלת בלבי להצטרף לבני ישיבת ראדין שעמדו לשוב לעירם בקרוב.

אמי, עליה השלום, שהייתה בת טובים נעתרה מיד לבקשתי, פנתה לרבי צבי הירש לויסון, חתנו של 
מרן ה'חפץ חיים' ששימש כמנהלה הרוחני של הישיבה, והביעה בפניו את רצוני. בתחילה סירב רבי 
צבי הירש לקבל ילד כה קטן לישיבה, אך מרן ה'חפץ חיים' הורה לו להתייעץ בעניין עם רב העיירה, 
הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצ"ל אשר הכיר היטב את משפחתי. הרב הכריע שיש לקבלני, 

אך התנה זאת בכך שאתחיל להניח תפילין כבר עתה, למעלה משנתיים לפני גיל בר המצווה.

להתעכב  ונאלצתי  הטיפוס  במחלת  חליתי  הדרך  שבראשית  אלא  הישיבה,  לבני  אפוא  הצטרפתי 
באחת העיירות שעל אם הדרך. בתחילה התעכבו בני הישיבה עמי, אך משחלף הזמן וטרם נרפאתי, 
של הרב, כאשר רק התפילין שהקפדתי להניח בכל  נאלצו להותירני לבדי. או אז התבררה חכמתו 

יום, שמרוני מפני הרוחות הרעות שאפפו את בני הנוער שסביבי ובודדו אותי מחברתם הקלוקלת.

משם קיוויתי  של איכר מגושם, בדרכו לעיירת המחוז,  על עגלתו  כששבתי לאיתני מיהרתי לעלות 
להמשיך ברכבת בואכה ראדין. אלא שבאמצע הדרך נעצרנו בידי כנופיית שודדי דרכים ששדדו את 

מעט הכסף והבגדים שהיו ברשותי, ורק את נפשי הותירו לשלל.

הגעתי לאכסניה הסמוכה לתחנת הרכבת, ילד קטן וחסר כול. באכסניה עמד קומיסר רוסי בעל מבט 
מאיים, אשר סקר בעיניו הזועפות את כל הבאים והשבים. הוא בלש בעיניו מפינה לפינה, אך משום 
מה נדמה היה לי כי דווקא בי הוא נועץ את עיניו יותר מכל הסובבים. נחרדתי מהאפשרות שיקראני 

לחקירה, הן נותרתי בלי תעודות, אך למרבה הפלא לא ניגש אליי הקומיסר ולא שאלני דבר.

ולפתע קרעה צפירה חדה את חלל האוויר. מהומה גדולה פרצה בין שוכני האכסניה. אחדים מהם 
רצו כדי לרכוש כרטיס נסיעה, ואחרים שכבר היה ברשותם כרטיס דחקו זה את זה כדי לתפוס מקום 
ברכבת המיוחלת. גם אני הקטן רצתי לרכבת, פילסתי את דרכי בין ההמון כשלבי מלא תקווה כי ירחם 

ה' עליי ויובילני למחוז חפצי לחיים ולשלום.

רק לאחר שהתרווחתי על מקומי הבחנתי כי הנני יושב, לא פחות ולא יותר, מול מקומו של אותו 
לרכבת  הנסיעה  כרטיס  כי  ראיתי  לחרדתי  החודרות.  העיניים  ובעל  המבט  זעוף  קשוח,  קומיסר 
והתחמקתי  מקומי  על  אפוא  הצטנפתי  מכיסי.  נעלם  האחרונות  בפרוטותיה  בעבורי  אמי  שרכשה 

ממבטיו של הקומיסר, ובלבי התפללתי לטוב.

כמה דקות לאחר שיצאה הרכבת לדרכה קם הקומיסר ממקומו והחל לעבור בין יושבי הקרון כשהוא 
דורש בתוקף מכל אחד ואחד להראות את כרטיסו ותעודותיו. הצעקות והפקודות שניסרו באוויר לא 

מנעו בעדי מלשמוע את קול הלמות לבי החרד שדפק כפטישים.

ככל שקרב תורי גבר פחדי, ולפתע פרצתי בבכי מר. בכי שניקז אל תוכו את כל התלאות והקשיים 
שהיו מנת חלקי בשבועות האחרונים.

בעוד הדמעות ניגרות מעיניי כמים נשאתי תפילה לפני אלוקיי שבשמים ואמרתי: 'ריבונו של עולם, 
אנא, חוס ורחם עליי! אין לי תעודה, אין לי בגדים, אין לי כסף, ורעב אני לפרוסת לחם. אולם לא לכל 
אלו משאת נפשי. רצוני האחד והיחיד הוא לעסוק בתורתך הקדושה בהיכל הישיבה של מרן ה'חפץ 
חיים'. אך איך אוכל להפיק את משאלתי מן הכוח אל הפועל ועתה עומד אני ליפול בידי הקומיסר 

שבוודאי יסגירני לשלטונות, ומי יודע מה יעלה בגורלי?'

שפתיי עדיין רחשו תפילה כשלפתע התחולל הנס: חשתי לפתע במגע יד רכה על כתפי, וכשהרמתי 
קטן  'ילד  שוחק:  במבט  לי  ואומר  לכיווני  ראשו  את  מכופף  הקומיסר  את  לראות  נדהמתי  עיניי  את 
בוכה  הנך  וכי  עליך  עברו  רבות  צרות  כי  ניכר  עיניך  ריסי  מבין  בך.  מביט  שאני  רב  זמן  כבר  ונחמד, 

עליהם בכל יום ויום. בוודאי אין לך אב ואם והנך עני וחסר כול'.

ואז הושיט לי הקומיסר כרטיס אדום ואמר: 'קח נא ילדי, קח נא את הכרטיס שיועד בעבורי. כשלעצמי 
אין לי צורך בו, אולם לך בוודאי יפיק הוא תועלת רבה. עם כרטיס זה אין לך כל סיבה לדאוג, סע 

לחיים ולשלום ותצליח בדרכך'.

במילים אלו נפרד ממני הקומיסר ופנה לרדת מהרכבת. רק כשראיתי את דמותו המתרחקת במרחב 
הייתי  עתיד  שם  בראדין,  הגבוהה  הישיבה  לעבר  בבטחה  להיסלל  החלה  דרכי  נרגעתי.  המושלג 

להתעלות בשנים הבאות ולעשות חיל בלימודיי.

עד עצם היום הזה אינני יודע מי היה אותו קומיסר ומה היו מעשיו. מדוע לכולם התנהג באכזריות 
ובאימה, ורק עמי התנהג ברחמנות כה מופגנת?! שאלות אלו יוותרו בעבורי לנצח בגדר סוד כמוס 
יהודי  לנער  וכסיוע  החמה,  לתפילתי  כמענה  משמים  אליי  נשלח  כי  ספק  לי  אין  אולם  ומופלא, 

שהחליט לעזוב מאחוריו הכול ולהקדיש את שנותיו לתורה.

'מוסף שב"ק' נצבים תשע"ג; בראשית תשע"א

לאחר שפתחנו בשבח הקדוש ברוך הוא יוצר האור ובורא החושך, ממשיכים אנו לפרט את 
הטובות הגדולות המורעפות עלינו ברחמים מידי הבורא יתברך בכל יום ויום, כדי שנוכל 

לעובדו בהשקט ובנחת.

המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים
מכירים אנו טובה על כך שמאיר עלינו הקדוש ברוך הוא את אורו בחסד וברחמים, באופן 
שיועיל "לארץ" – שהרי השמש היא המגדלת את הצמחים, ממתיקה את הפֵרות ומשביחה 
כדי  היום,  במהלך  היא  מאירה  עליה"  "לדרים  ואף  הארץ,  מעפר  המופקות  המתכות  את 

שיוכלו לעסוק בענייניהם ולא תיגוף באבן רגלם (אבודרהם).

יוציא  לבוא  שלעתיד  ב)  ח  (נדרים  הגמרא  דברי  פי  על  יבואר  מודים  אנו  שעליו  נוסף  עניין 
בה.  נידונים  והרשעים  בה  מתרפאים  יהיו  הצדיקים  מנרתיקה;  חמה  הוא  ברוך  הקדוש 
הבורא  עלינו  אותו  השפיע  ואלמלא  עצום,  הוא  האור  של  כוחו  כי  למדנו  הגמרא  מדברי 
הקדוש  את  אנו  משבחים  כך  על  בפניו.  לעמוד  יכולים  היינו  לא  וברחמים,  בחסד  יתברך 
ברוך הוא שתלה את המאורות ברקיע השמים ברחמים גדולים, הן בכך שהגביל את הארת 
החמה לשעות היום, והן בכך שתלאה במרחק מדויק שיש בו כדי להועיל לארץ ולגרום 

הנאה לדריה, מבלי שיינזקו מחומה (פירוש התפילה לרבי אברהם בן הגר"א; 'עיון תפילה').

המשגיח  זצ"ל  רוזנשטיין  משה  רבי  הגה"צ  רבו  בשם  זצ"ל  ניימן  יעקב  רבי  הגאון  סיפר 
כשפניו  הזריחה  בעת  לעמוד  סלנטר  ישראל  רבי  מרן  הקפיד  רבות  לעתים  כי  דלומז'ה, 
למזרח, להביט בשמש העולה ולהביע בשמחת הלב את האושר שחש מאותה בריאה שאין 

ערוך לטוב הצפון בה, הלוא היא השמש המופלאה.

נופך לדברים הוסיף המשגיח דלומז'ה: "הדברים נראים כרחוקים מהשגתנו, משום שהבדל 
עצום נעוץ בינינו לרבי ישראל זי"ע: נפשנו הגשמית הורגלה להודות רק על הנאות עצמנו, 
שאין לחברנו חלק בהן, ואילו הגרי"ס שעבד על תיקון מידותיו עד שזכה לאהוב כל אדם 
כגופו ממש, רק הוא יכול היה לחוש באמת את הנאתם של כל דרי עולם מטובת האור, 

ומתוך כך פרצה ההודאה מעומק לבו כמאליה" ('דרכי מוסר' שמות א כ).

'המאיר' בכבודו ובעצמו
את ההרגשה הנפלאה העולה בתפילה זו תיאר המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר זצ"ל:

בתורתנו הקדושה מבואר (ראה רש"י בראשית א יד) כי על אף שנבראו המאורות ביום הרביעי, 
האור עצמו נברא ביום הראשון. ובמדרש (ב"ר ג ד) מבואר שמוצא האור אינו מן השמש, 
אלא הקדוש ברוך הוא עצמו נתעטף בו והבהיק אורו מסוף העולם ועד סופו, ככתוב (תהלים 

קד ב): "עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה".

סוד  את  אנו  מביעים  ולדרים",  לארץ  "המאיר  הוא:  ברוך  הקדוש  את  מברכים  אנו  כאשר 
העצום  אורו  את  להעביר  הנועד  כלי  אלא  הם  אין  כי  השמים,  ברקיע  התלויים  המאורות 
של הבורא יתברך אלינו, באופן שנוכל לעמוד בו. דומה השמש לנורה חשמלית המחוברת 
לתחנת הכוח, שאין בה כוח לייצר אור בעצמה, אלא היא משמשת כלי שבאמצעותו יוכל 

כוח החשמל להפיק אור.

אילו היה האדם משכיל להכיר בעובדה זו, בוודאי היה נשמר בזהירות רבה מלהשתמש 
באור היום לדברים שאינם עולים בקנה אחד עם רצון ה'. כי כיצד יעלה על הדעת להשתמש 

באורו של הבורא בעצמו למטרה הנוגדת את דבריו? ('דעת תורה' בראשית א יד)

מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית
כמותן.  שאין  רוחניות  לפסגות  האדם  את  להביא  הבריאה  בפרטי  ההתבוננות  של  בכוחה 
חכמת  עומק  הבנת  אחת:  למטרה  חייהם  את  הקדישו  הדורות  במהלך  חוקרים  רבבות 
הבריאה, ולא בכדי; כי הלוא די בהתבוננות שטחית בברייה הקטנה ביותר כדי להבין את 
קיימים  כי  נגלה  יותר  שנעמיק  וככל  בה.  הטמונה  נתפסת  והבלתי  סופית  האין  החכמה 
נגלה  אחרים,  מחקר  וכלי  מיקרוסקופ  לידינו  ניטול  ואם  בהם,  הבחנו  שלא  רבים  פרטים 
כי בתוך כל פרט יש פרטים נוספים שכולם מתואמים זה עם זה באופן מושלם, ומאליה 

תפרוץ מפינו הקריאה: "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית!"

יתרה מזאת, גם האדם החכם ביותר לא יוכל ליצור יצירה שתהיה מושלמת כל כך לפרטי 
פרטיה, לכן אנו מוסיפים ומשבחים: "מה רבו מעשיך ה'"; ביקום קיימות בריות כה רבות, 
אשר מדרך הטבע, כיוון שהן בעלות תכונות מנוגדות המתנגשות זו עם זו, הייתה צריכה 
להתחולל בעולם אנדרלמוסיה מוחלטת. אולם הבורא יתברך בחכמתו סידר את הבריאה 
באופן שכל פרט ופרט ימצא את מקומו ויבצע את המטרה שלשמה נוצר, בלא שיפגום 

במטרה של ברייה אחרת.

והנה  ה',  בנפלאות  התבונן  עקיבא  רבי  תתסב):  תהלים  (ילק"ש  במדרש  הובאה  לדבר  דוגמה 
וראה  'אנקקתא',  ששמו  שרץ  לפניהם  הזדמן  שאז  אלא  כלב,  לטרוף  שביקש  אריה  ראה 
מה'אנקקתא' (ראה ב'עקידה'  זה פלא; האריה נמנע מלטרוף את הכלב, כיוון שדרכו לפחד 
בחוקותי עא), הכלב נמנע מלטרוף את ה'אנקקתא' מפחד הארי, וה'אנקקתא' נמנע מלהזיק 

לאריה, כיוון שירא מהכלב, וכך נותרו שלושתם בחיים.

כאשר ראה זאת רבי עקיבא התפעל מיד וקרא: "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית!", 
הנה כי כן, בריות רבות כל כך ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ומן הדין היה שתכלינה אלו 
את אלו, אלא שהקדוש ברוך הוא בחכמתו סידרן באופן שתגֵנה זו על זו, וכך "מלאה הארץ 
האזינו;  המור'  'צרור  (אבודרהם;  ובנחת  בשלווה  ביקום  מקומה  את  מוצאת  בריה  כל  קניינך" – 

'עיון תפילה'). 

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת 'יוצר אור' (ב)

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

רכבת של נסים


