
'שלא נבוש' לעולם הבא
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם" (א ב)

"מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם 
לא תקריבו מן הגזל" (רש"י).

תמה מרן ה'חפץ חיים': לשם מה צריכים אנו לדרוש מן הפסוק 
שלפנינו את איסור הבאת קרבן מן הגזל, הרי מקרא מלא הוא 

בישעיה (סא ח): "ִּכי ֲאִני ה' אֵֹהב ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה"?
והשיב: ישנם שני מיני גזל שאסור להביא מהם קרבן; יש אדם 
איסור  ועל  קרבן,  בו  ורוכש  כורחו  בעל  מחברו  ממון  שנוטל 
הבאת קרבן שכזה מלמדנו הכתוב בישעיה. אולם קיים מקרה 
שאדם נתן ממון לחברו מרצונו, אלא שעשה זאת מחמת שטעה 

וסבר שהוא תלמיד חכם וצדיק שמצווה ליהנות אותו מנכסיו.
על מקרה שכזה מלמדנו הכתוב כאן: כפי שאדם הראשון בודאי 
לא הקריב מממון שהגיע לידיו בטעות, שהרי צרכיו סופקו לו 
מידי צופה כל הנסתרות שהכיר היטב את מצבו האמתי, כך גם 
אנו צריכים להישמר מאבק גזל, לא ליהנות מממון שניתן לנו 

שלא בצדק, ובוודאי לא להביא ממנו קרבן.
בכך ביאר ה'חפץ חיים' את שאנו מבקשים אנו בברכת המזון: 
"ונא אל תצריכנו... לא לידי מתנת בשר ודם... שלא נבוש ולא 
נכלם לעולם ועד"; ולכאורה, מה לנו לבקש 'שלא נבוש לעולם 
במתנת  להתבייש  לנו  שאין  בוודאי  האמת  בעולם  הלוא  ועד', 

בשר ודם?
טובת  את  לבקש  האדם  נצרך  כאשר  להבין:  נוכל  האמור  לפי 
בו,  יטעו  אם  חלילה  גזל  אבק  לידי  להגיע  הוא  עלול  חברו, 
אנו  כן  על  הבא.  לעולם  בושה  לו  תיגרם  בוודאי  כזה  ובמקרה 
מבקשים שלא נצטרך כלל לידי מתנת בשר ודם, וכך לא נבוא 

'לב אליהו' – בראשית עמ' ריאלידי בושה בעולם הבא.

הנמנע מתפילה בציבור נענש 'מידה כנגד מידה'
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (שם)

משה  רבי  הקדמון  המוכיח  מספר  ט')  (ליום  משה'  'דרך  בספרו 
כהנא מגיביטש:

העיר  פרנס  בבית  והתארחתי  אחד  לישוב  הגעתי  "פעם 
לצאת  וביקשתי  בבוקר  כשקמתי  ובודק.  כשוחט  גם  ששימש 
בשחיטת  עסוק  ראיתיו  הכנסת,  בבית  במניין  להתפלל  כדי 
בהמה. כשסיים לשחוט ביקשתיו שיתלווה אלי לתפילה בבית 
הכנסת, אך הוא השתמט בתואנה שעליו למהר תחילה לבדוק 
הלילה,  לסעודת  בבשרה  להשתמש  שיספיק  כדי  הבהמה  את 

ולאחר מכן יתפלל בביתו.

שהציבור  בשעה  הבהמה  את  תבדוק  אם  כי  'דע  לו:  אמרתי 
ממנה  לאכול  נוכל  ולא  טרֵפה  הבהמה  תימצא  מתפללים, 
בערב'. אך האיש סירב להאמין לדבריי ונשאר בביתו. כששבתי 
מהתפילה בישר לי האיש בצער כי הבהמה אכן נמצאה טרפה 

כדבריי, והתעניין לפשר הדבר, וכך הסברתי לו:

'התפילה נתקנה במקום הקרבנות: כפי שהמקריב קרבן מחוץ 
לבית המקדש הרי קרבנו פסול כטרפה, כך גם מי שנמנע בזדון 
מללכת לבית הכנסת לתפילה, נחשבת תפילתו כטרפה חלילה, 
שתהיה  לתפילתו  שגרם  כשם  מידה;  כנגד  מידה  ונענש 
נוכל  לכך  ורמז  טרפות.  נעשות  בהמותיו  גם  כך  טרפה, 

תיבות  ראשי  'ִמֶּכם'   – ִמֶּכם'  ַיְקִריב  ִּכי  'ָאָדם  הכתוב:  מן  ללמוד 
'מידה כנגד מידה'".

זיכרון עֵקדת יצחק בפרשת הקרבנות
"ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'" (א יא)

פרשת  לאמירת  לצרף  יש  כי  פסק,  ח)  א  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן 
הקרבנות את הפסוק: "ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני 

ה'" וגו'.
דברי  את  (שם)  הט"ז  והביא  הוסיף  ערוך'  ה'שולחן  דברי  על 
ואת  השמים  את  עלי  "מעידני  יא):  ב  (ויק"ר  בפרשתנו  המדרש 
הארץ; בין גוי בין ישראל, בין איש בין אשה, בין עבד בין אמה, 
קורין את המקרא הזה: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'' – זוכר הקדוש ברוך הוא 

עקֵדת יצחק, שנאמר: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה''".
היכן נרמזה עקדת יצחק בפסוק זה?

בדרך רמז ביאר 'הרב המג"ן' המקובל רבי משה גלאנטי:
ה'"  ִלְפֵני  ָצפָֹנה  ַהִּמְזֵּבַח   ֶיֶר ַעל  אֹתֹו  "ְוָׁשַחט  של:  הגימטרייה 
(1543), היא בדיוק כגימטרייה של: "זהו זכות עקידת יצחק בן 

'פרפראות לחכמה' אות נהאברהם" (1543).

נטילת ידיים כמנחת העני
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה" (ב א)

דרש רבי שלמה קלוגר:

במסכת מנחות (צז א) אמרו חכמים כי בזמן שאין בית המקדש 
קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו במקום הקרבנות.

והנה, כפי שבקרבנות תיקנה התורה את קרבן המנחה בעבור 
העניים שאין ידם משגת לרכוש בהמה, כך גם בזמננו הוצרכו 
לתקן קרבן ל'עני בדעת' שאין דעתו משגת לכוון באכילתו כדי 
שתעלה כקרבן כפרה. על כן תיקנו חכמים את מצוות 'נטילת 
ידיים' שיש בה כדי לכפר על ה'עני בדעת' כמנחה, ורמז נתנו 

לדבר בנוסח הברכה: "על נטילת ידיים" – ראשי תיבות 'עני'.
'חכמת שלמה' או"ח קנח א

השומר שבת... כמנחה על מחבת
"ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנ" (ב ה)

בפיוט "ברוך א-ל עליון" המושר בפינו בסעודת יום השבת אנו 
על  כמנחה  ירצו  לא-ל  הבת,  עם  הבן  שבת  "השומר  אומרים: 
מחבת". ויש לתמוה: מדוע בחר הפייטן דווקא ב'מנחת מחבת', 
עם  "הבן  שלפניה:  השורה  עם  היא  שמתחרזת  בגלל  רק  הכי 

הבת"?
ביאר המשגיח רבי אליהו לופיאן:

מנחת המחבת הייתה נעשית מבצק קשה ויבש (רש"י כאן), על 
כשאר  לרצון  עולה  המחבת  שמנחת  כשם  מבקשים:  אנו  כן 
המנחות, כך 'השומר שבת' – אף אם יעשה זאת בצורה 'יבשה', 
בלא שימת לב ובהיעדר רגשות קודש, ירצה הקדוש ברוך הוא 

'לב אליהו' בראשית עמ' רהבשביתתו 'כמנחה על מחבת'.

תשובה לרבים וליחיד
"ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם" (ד ג)

שיר  על  הגרשוני'  'עבודת  בפירוש  הביא  זה  בפסוק  נפלא  רמז 
השירים (ג ד) בשם אביו רבי אברהם אחי הגר"א מוילנא:

במסכת עבודה זרה (ד ב) אמרו חכמים, כי מצד דרגתם הנעלה 
לא היו בני ישראל ראויים להיכשל בחטא העגל, ונכשלו בו רק 
יכולים  שחטאו  שרבים  הבאים  הדורות  בני  מהם  שילמדו  כדי 
בחטא  להיכשל  ראוי  היה  לא  המלך  דוד  וכן  בתשובה,  לשוב 
לשוב  יכול  שחטא  שיחיד  לדורות  להנחיל  כדי  אלא  שבע  בת 

בתשובה.
רמז לדברי הגמרא נוכל ללמוד מהפסוק שלפנינו: "ִאם ַהּכֵֹהן" – 
אהרן הכהן שעשה את העגל, וכן "ַהָּמִׁשיַח" – דוד מלכא משיחא 
"ֶיֱחָטא", דעו כי אין זה אלא "ְלַאְׁשַמת ָהָעם" – כדי שהעם, רבים 

כיחידים, ילמדו שקיימת דרך לשוב מאשמת חטאם.

לא-ל אשר שבת מכל המעשים
"ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה" (ה כו)

העיד רבי מנחם מנדל מרימינוב: לפנים בישראל נהגו, כשהיה 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  "ִמּכֹל  בפסוק:  ויקרא  פרשת  את  מסיים  הקורא 
ְלַאְׁשָמה ָבּה", היה הקהל קם על רגליו וקורא בקול את פתיחתה 
ביום  המעשים  מכל  שבת  אשר  "לא-ל  הידועה:  התפילה  של 
כדי  זאת  ָבּה" [ועשו  הם "ְלַאְׁשָמה  תיבותיה  שראשי  השביעי", 
לקיים את פסק הרמ"א (או"ח קלח א) שיש לסיים את הקריאה 

בדבר טוב ('פרדס יוסף' בפרשתנו)].
אשר  החודש)  (פרשת  ושמש'  ה'מאור  הביא  הרמ"מ  דברי  את 

הוסיף וביאר את הקשר בין תפילה זו לפרשתנו:
פרשתנו עוסקת בדיני הקרבנות. כשם שהקרבנות מכפרים על 
ישראל, כך השבת מכפרת עליהם, כפי שאמרו חכמינו זיכרונם 
עובד  אפילו  כהלכתו,  שבת  המשמר  "כל  ב):  קיח  (שבת  לברכה 

עבודה זרה כדור אנוש – מוחלין לו".
בספרו  בנדין  של  רבה  לוין  צבי  חנוך  רבי  כי  לציין  המקום  כאן 
'יכהן פאר' ('הבן יקיר לי אפרים' עמ' כא) מצא בדברים האמורים רמז 
לפסקו של הרמ"א (או"ח רפא א) שאם דילג אדם מחמת אונס על 
אינו  שבת,  של  בשחרית  לומר  שמוסיפים  המזמורים  מן  אחד 
חייב להשלימם לאחר התפילה, מלבד אם לא אמר את הפיוט: 
'לא-ל אשר שבת' שחייב להשלימו. ולפיכך נרמזו בראש הפיוט 

המילים 'לאשמה בה', ללמדנו כי מי שלא אמרו, אשמה בידו 
ועליו לתקן את הדבר.

פרשת ויקרא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

קרבן מושלם ב'אמן'
ִמֶּכם  ַיְקִריב  ִּכי  ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 

ָקְרָּבן ַלה'" (ב ב)

בפירוש 'שפתי כהן' על התורה דרש: "ִמֶּכם" בגימטרייה 
הוא  הרי  יום  בכל  ברכות  מאה  האומר  שכל  מכאן  ק', 

כאילו הקריב קרבן.

חלק  הינה  אמן  שעניית  כיוון  דבריו:  על  להוסיף  יש 
או"ח  (רמ"א  יותר  חשובה  הברכה  ובאמצעותה  מהברכה 
הברכות  ש'קרבן'  להקפיד  יש  כן  על  כ),  שם  מ"ב  ב,  קסז 

יהיה מושלם בעניית אמן אחריהן. ואף לכך רומז הכתוב 
בראשי התיבות: "ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי 

ַיְקִריב ִמֶּכם", שהם  בגימטרייה 'אמן'.
'ספר הגימטריאות' אות קא

"כל העונה 'אמן' בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן" (שבת קיט ב).

ביום ה' לחודש ניסן (תשנ"ה) יחול יום פטירתו של הצדיק הנודע מנתיבות, 
הגאון רבי ראובן יוסף גרשונוביץ זצ"ל, שעל אודות הרגעים האחרונים 

לחייו העיד גיסו הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א בהספדו:

לשמוע  ביקש  נשמתו  יציאת  לפני  ספורים  "רגעים 
ברכות  סוף  עד  'אמן'  לענות  והתגבר  השחר,  ברכות 

השחר כשבכל ברכה קולו הולך ונחלש..."  
('ניצוצי אש' עמ' קפה).  

אמן,
עד

הנשימה 
האחרונה
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שעת לפני צהריים מוקדמת ברחבת הכותל המערבי. השמש הקופחת הבריחה את המתפללים 
של  קטנות  קבוצות  שתי  רק  נותרו  ובחוץ  המקורה,  השטח  תוך  אל  בכותל  ששהו  המעטים 
אחד  כל  שביכרו  מתפללים  מעט  מתי  וגם  העתיקות,  האבנים  לצד  להצטלם  שנעמדו  תיירים 

מסיבתו הוא להתפלל דווקא ברחבה הפתוחה.

על כיסא שכוח לצד המחיצה ישב הרב ג., מנהל 'תלמוד תורה' מצליח באחת מהערים החרדיות, 
כשהוא מתמוגג בדמעותיו. הוא טמן את ראשו בין דפי ספר התהלים, מקווה כי איש מבין הורי 

התלמידים לא ייקלע למקום ויבחין במראהו האומלל.

הבוקר הגיע כהרגלו ל'תלמוד תורה'. הוא לא תכנן לנסוע לכותל המערבי או למקום אחר, אולם 
את  לפרוק  מידי  צורך  חש  והוא  גדותיו,  על  לעלות  ללבו  גרם  פתאום  בפתע  שקרה  מה  דבר 

המועקה במקום הטוב ביותר שבו ניתן לעשות זאת – בכותל המערבי.

שנים מספר קודם לכן נקרא הרב ג' על ידי אחד מידידיו לשמש כמנהל חינוכי ב'תלמוד תורה' 
אלא  להצעתו.  מיד  הסכים  מאודו  בכל  חינוך  איש  ג',  הרב  החדשה.  בשכונה  עתה  זה  שייסד 
שלאחר שנה אחת בלבד החליט הידיד מסיבותיו שלו למכור את זכויותיו ב'תלמוד תורה' לכל 

המרבה במחיר.

מלכתחילה לא חשב הרב ג' להיכנס לעניין. לא היה לו כל ניסיון בהחזקת מוסדות, ואף הסכום 
הנדרש היה גדול עשרת מונים מיכולותיו, אך גדולים וטובים שעימם התייעץ שכנעוהו כי עתיד 
המקום מחייב אותו להיענות להצעה. הוא גייס הלוואות מידידים וקרובים ורכש את ה'תלמוד 

תורה' בכסף מלא.

לא הייתה זו החלטה פזיזה. מדובר היה במקום בעל עתיד מצוין וההשקעה בו הייתה אמורה 
להיות כדאית בטווח של שנים ספורות, אלא שכמאמר הבריות: 'חלומות לחוד ומציאות לחוד', 
בפועל אכלוס השכונה התעכב, התלמידים היו מעטים וה'תלמוד תורה' צבר גירעונות חודשיים 

שהעיקו עליו עד למאוד.

תרומות  לגייס  ובנוסף  עצמו,  על  שנטל  החובות  עם  בעצמו  להתמודד  ג'  הרב  על  היה  כעת 
ומשא  חובות,  של  נורא  לסחרור  הוא  נכנס  משים  מבלי  כך,  השוטף.  הניהול  בעבור  והלוואות 

חייו הוכבד ביתר שאת.

בתחילה הוא ניסה לגייס כספים בחו"ל, אך ההצלחה לא האירה לו פנים. וכך עברו עליו כמה 
שנים קשות ביותר שבמהלכן ה'תלמוד תורה' עלה על דרך המלך מבחינה רוחנית, אך מבחינה 

גשמית הוא לא הצליח להתייצב.

למרבה הפלא, למרות הקשיים הרבים חש הרב ג' שיד ה' מלווה אותו בכל עת ובכל שעה. הוא 
לא יכול היה להסביר כיצד, אך גם בימים הקשים תמיד הצליח לבסוף לצאת מן הסבך, לשלם 

את משכורות המלמדים ואת הוצאות התחזוקה ולהמשיך הלאה.

הרב ג' מיאן להישבר, עד לאותו בוקר שבו נקש על דלת ביתו של קרוב משפחתו, יהודי חשוב 
ובר אוריין, שהגיע אליו כדי להחתימו על ערבות להלוואה חדשה שזה עתה עמד ליטול.

עודו ממתין בפתח הבית הבחין הרב ג' מזווית עינו כי על השולחן בכניסה מונחים כמה טפסים 
של גמ"ח מסוים שבאמצעותם, כפי הנראה, ביקש בעל הבית לבקש הלוואה בזמן הקרוב.

הוא לא ידע להסביר מדוע, אך המראה שלפניו גרם לו לפרץ רגשות שהלך וגאה; לפתע צצה 
בלבו התמיהה שאותה ניסה להדחיק שנים רבות כל כך:

לנוע  שנאלצים  אלו  הם  יתברך,  לבורא  קרובים  שכה  יהודים  אותם  שדווקא  ייתכן  זה  "הכיצד 
ולנוד מגמ"ח לגמ"ח ומביתו של גביר זה לביתו של משנהו מבלי שיהיה להם רגע של מנוחה, 

ואילו בתיהם של הרחוקים מן התורה והמצוות מלאים בכל טוב?"

בבת אחת התפרצו כל המשקעים שמילאו את לבבו בשנים האחרונות והפכו לאשד גועש של 
מרירות וקושי. הרב ג' מיהר לנסוע אל הכותל המערבי ולהתמוגג בבכיו מול האבנים.

שלא כמו בסיפורים, אף תייר אמריקני לא שלף מכיסו המחאה שתכסה את כל הוצאותיו, אך 
המענה לא איחר מלהגיע.

בבוקר שלמחרת צעד הרב ג' לבית הכנסת כהרגלו, התיישב על מקומו והחל באמירת פסוקי 
דזמרה. במקום הסמוך לו ישב יהודי בעל קול ערב לאוזן, אשר קרא את המזמורים בהטעמה 

מיוחדת, והרב ג' לא יכול היה שלא להיעצר מפעם לפעם ולהאזין לו.

כשהחל האיש באמירת 'אשרי' הרגיש כי הפסוקים חודרים היישר אל לבו. הוא האזין בשקיקה 
הרהר  והוא  בלבו  המרירות  צפה  ושוב  רצון',  חי  לכל  ומשביע  ידך  את  'פותח  הקורא:  לאיש 
הקדוש  בידי  מצויים  תבל  אוצרות  כל  כאשר  ממון  לאסוף  להתרוצץ  אני  נאלץ  מדוע  בעגמה: 

ברוך הוא, ה'צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו'.

והתשובה  באמת',  יקראוהו  אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  'קרוב  וקרא:  האיש  המשיך  שאז  אלא 
הובהרה לו כמו משמים:

'צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד  הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כל בריותיו, אך דווקא משום ש: 
כן  ועל  ובבקשתו,  בתפילתו  הוא  שמח  כך  אליו,  יותר  קרוב  שהאדם  ככל  כן  על  מעשיו',  בכל 

מתאווה לתחנוניו.

כאותו תינוק שאין לו כלום משלו וניזון מאמו בכל עת שצריך, לעומת אחיו הגדול ממנו שיוצא 
ל'תלמוד תורה' כשעליו תיק גדוש באוכל, כך האדם, ככל שקרוב הוא לבוראו, כך מקבל הוא 

את צרכיו בכל יום ויום לתוככי ידיו הפשוטות באמצעות התפילה.

"לא זכיתי לישועה פלאית", יספר לימים הרב ג', "אך זכיתי במענה ראוי לתמיהתי, ועם המענה 
הזה המשכתי להחזיק מעמד עוד כמה שנים, ביתר שאת וביתר עוז, עד שבחסדי שמים הצליח 

ה'תלמוד תורה' לעלות על דרך המלך".

מפי בעל המעשה, 'מוסף כלכלי' בא תשע"ז

המרומם לבדו מאז
בהמשך ברכת 'יוצר אור', אחר שפירטנו את תפארתה של הבריאה, ממשיכים אנו במילות 

שבח לפאר את גדולתו של הבורא ברוך הוא.

תחילה עלינו להקדים ולומר כי אמנם קטנים אנו מלהביע את גודלו, לעומת צבא מלאכי 
תבוא  וגדולתו  תפארתו  שעיקר  יתברך,  ברצונו  עלה  כך  אך  וטהורים,  הקדושים  מעלה 
דווקא מבשר ודם. את זאת אנו מביעים באומרנו: "המלך המרומם לבדו מאז" – עוד טרם 
כל  בטרם  מלך  אשר  עולם  'אדון  תפילת:  כלשון  'מרומם',  הוא  היה  כבר  העולם  בריאת 
יציר נברא', אך "המשובח... והמתנשא מימות עולם" – לאחר שנברא העולם מתפאר הוא 

ומתנשא דווקא מפי בריותיו המשבחות אותו בתפילתן ('שפתי חיים' –'רינת חיים').

מרומם  הינו  הוא  ברוך  שהקדוש  אף  מקרלין:  אהרן'  ה'בית  מכך  למד  נפלא  השכל  מוסר 
בל  באמצעותנו.  העולם  בכל  כבודו  שיתעלה  הוא  וחפצו  רצונו  מקום  מכל  עצמו,  מצד 
אני  שווה  הלוא  כולה,  לבריאה  ביחס  שאחשב  אני  מי  'וכי  ברפיון:  לעצמו  האדם  יאמר 
כקליפת השום בינות רבי רבבות אלפי דרי מעלה ומטה?! אלא, כיוון שחפץ ה' בהתעלות 
שמו דווקא באמצעותנו, הכיצד נוכל להתרפות מתפקידנו?!' (הגש"פ 'בית אהרן', 'כל ימי חייך').

ואכן, צדיקים וקדושים חשו התעלות מיוחדת באמירת תפילה זו. כפי שסיפרו על הרה"ק 
רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע, שבאחת השבתות שבהן שבת בעיר סיגעט שבה כיהן הרה"ק 
לתפילתו  להאזין  כדי  המדרש  בית  היכל  בפתח  לב'  ה'ייטב  התייצב  כרב,  לב'  'ייטב  בעל 
המשובח  מאז,  לבדו  המרומם  "המלך  המילים:  את  שמע  כאשר  אש.  להבות  החוצבת 
והמפואר והמתנשא מימות עולם", יוצאות מפי רבי מרדכי בקדושה ובטהרה, נרעש ואמר: 
"פעמים רבות אמרתי תיבות אלו בימי חיי", ואחר הוסיף, "אולם עתה הבנתי לראשונה את 

פירושן האמתי" ('מוסף תורני' סוכות תש"ע).

בקשת רחמים ב'יוצר אור'
עלינו",  רחם  הרבים  ברחמיך  עולם  "אלוקי  רחמים:  בבקשת  פונים  אנו  הברכה  בהמשך 
ורבים תמהו על הקשרה של בקשה זו בתפילה שכל כולה שבח לבורא יתברך על הבריאה.

בדרכו הייחודית ביאר זאת המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר:

לאחר שהבענו את התפעלותנו מיופיה ומתועלתה של הבריאה המופלאה הסובבת אותנו, 
התפילה:  כמאליה  מלבנו  פורצת  מיד  המופתי,  בסדרה  הניכרת  הנפלאה  בחכמה  והכרנו 
לא  והבריאה  מעינינו  הגשמיות  מסך  שיוסר  שנזכה  עלינו,  רחם  הרבים  ברחמיך  ה',  'אנא 
תיראה לנו כ'עצים ואבנים' שאין בהם ממש, אלא נזכה להשכיל וללמוד מוסר מכל פרט 
להיות  ונזכה  חי  כל  לעיני  מלכותו  כבוד  יתגלה  ובכך  ה',  בגדלות  מתוכה  להכיר  בבריאה, 

קרובים אליו יתברך בכל מאודנו' ('דעת תורה' ח"ו עמ' קעד).

המשגיח  שאמר  לתפילה)  בפירושו  הגר"א  בן  אברהם  רבי  של  ביאורו  ע"פ  (המיוסד  נוסף  ביאור  על 
זצ"ל, העיד תלמידו הגדול הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל:

אנו  שעתה  כפי  כי  תפילה.  לשאת  עלינו  שומה  הבורא  שבח  תיאור  של  בעיצומו  דווקא 
עולמו,  על  ה'  בהשגחת  להכרה  דרכם  ומגיעים  מהם  מתפעלים  הבריאה,  בפלאי  מכירים 
כך נמשיך לעולם להתמיד באמונה זו, ובכל תהפוכות החיים לא נסור ממנה כמלוא נימה, 

וכפי שנרמז בהמשך הדברים:

"אדון עוזנו" – בימי הנעורים שבהם אנו במלוא כוחנו מאמינים אנו באמונה שלמה שאתה 
הוא 'אדון עוזנו' וכל כוחנו ממך הוא, "צור משגבנו" – בשנות הבחרות שבהן זקוקים אנו 
לכוח גדול שישמרנו מן היצר, מאמינים אנו שאתה הוא מקור הכוח ורק עליך נישען, "מגן 
ישענו" – בשנות הבגרות שבהן זקוקים אנו לישועה יום יומית, בפרנסה ובגידול הילדים, 
רק הקדוש ברוך הוא יכול לספק לנו הגנה וישועה זו, "משגב בעדנו" – בשנות הזקנה שבהן 
נחלש הגוף, זקוק האדם עצמו לשמירה והגנה שלא ימעד ויחלה. כך יוצא שבכל שנותינו 

לא נחדל מלהאמין בה' ולסמוך על ישועתו (מוסף שב"ק שלח תשע"א).

בקשת טובה מהמלך מסמלת את גדלותו
'לחם רב' (ק"ש וברכותיה אות תשט) על פי המסופר בגמרא  ביאור נוסף לדברים כתב בספר 
אני,  מלך  "אם  הקיסר:  שאלו  מלך,  שנעשה  לאספסינוס  יוחנן  רבי  שכשבישר  א)  נו  (גיטין 
מדוע לא באת עד עתה לבקש ממני שלא להחריב את ירושלים?" על פי גמרא זאת נוכל 
להבין, כי מיד אחר שהבענו את שבח הבורא בברכת 'יוצר', עלינו להוסיף ולבקש ממלכו 
משבחו  נפרד  בלתי  חלק  הינה  זו  בקשה  כי  עלינו...",  רחם  הרבים  "ברחמיך  עולם:  של 

יתברך.

סיפר הגאון רבי יוסף ליס זצ"ל: כאשר הגיע הצאר הרוסי לביקור במחוז שבו שכנה ישיבת 
מיר, נשלחו לכבודו משלחות כבוד מצד כל ראשי הקהילות והדתות שדרו בעיירה מיר. אף 
ישיבת מיר שלחה נציג מטעמה. כששב הנציג לישיבה סיפר למשגיח רבי ירוחם כי טרם 
כניסתם למעמד קבלת הפנים הורו אנשי הקיסר לנאספים שמלבד דברי השבח שיאמרו 
לכבוד הקיסר, יוסיפו גם בקשה אישית, שכן זהו כבודו של הקיסר שמבקשים ממנו ויש 

בידו היכולת לתת.

כששמע רבי ירוחם את הדברים התפעל ואמר: "עתה עלה במוחי הסבר חדש על סיבת 
חלק  זהו  אלא  גרידא,  בקשה  זו  אין  'יוצר';  ברכת  שבחי  בין  עולם'  'אלוקי  בקשת  הכנסת 
משבחיו של מקום שאנו תולים בו את יהבינו ומבקשים ממנו שיספק את צרכינו" (מוסף 

שב"ק דברים תשס"ד).

ביאור נוסף אמר ה'לחם רב' (שם) על פי דברי הגמרא (ברכות לא ב): "אמרה חנה (אם שמואל) 
לפני הקדוש ברוך הוא: 'ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך 
שתתן לי בן אחד? משל למה הדבר דומה – למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא עני 
אחד ועמד על הפתח, אמר להם: תנו לי פרוסה אחת! ולא השגיחו עליו; דחק ונכנס אצל 

המלך. אמר לו: אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת?'"

על פי דברי הגמרא נוכל להבין; דווקא בעיצומה של ברכת 'יוצר אור', בעת שאנו מפרטים 
את גדלות ה' וצבאותיו ואת הכוח הגדול שבאמצעותו הוא מחיה את כל הבריות, זהו הזמן 

לבקש ממנו רחמים שיספק גם לנו כדי מחסורנו.

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

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

קרוב ה' לכל קוראיו


