
'מי שברך' לרפואת החולה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" (ג כג)

כתב רבנו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות: 

רבנו  שמשה  ללמדך  'ָוֶאְתַחַּנן',  אלא  'והתחננתי',  כאן  נאמר  לא 
לא הסתפק בתפילתו על עצמו, אלא ביקש מהרבים שיבקשו 
תפילת  כוח  גדול  כמה  עד  ללמוד  נוכל  מכאן  רחמים.  עליו 
חולה בתוך ביתו, יאמר  לאדם, חלילה,  יש  אם  כן  ועל  הרבים. 
לתפילתו  הקהל  שיצטרפו  ובכך  לרפואתו,  שברך'  'מי  ברבים 

בעניית 'אמן', תיהפך תפילתו לתפילת רבים.

'פירושים ופסקים לרבנו אביגדור צרפתי' פסק שיט

התפילה האחרונה בחיים
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

הגאון רבי מרדכי אלרייך מרבני קרַשׁנוֹב דרש על פסוק זה:

"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" – בגשת האדם לעמוד בתפילה לפני ה', ידמה 
בנפשו כאילו תפילה זו היא התפילה האחרונה בחייו, ולא תהיה 

לו הזדמנות נוספת לאומרה מלבד "ָּבֵעת ַהִהוא".

של  רבה  קינסטליכר  הירש  צבי  רבי  הגאון  על  אף  העידו  כך 
בדחילו  לעצמו  לוחש  היה  תפילה  כל  לפני  כי  הרמנשטט, 
ורחימו: "צבי הירש, תן ליבך לנצל כראוי את התפילה האחרונה 
היה  והדבר  העולם...",  מן  יציאתך  טרם  להתפלל  לך  שנותרה 

מעוררו לתפילה בכוונה ובהתעוררות נפלאה.

'קובץ שפתי צדיקים' קובץ ד עמ' טז; 'מפי ספרים וסופרים' ראה, הערה לו

משה ביקש על הקדמת הגאולה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

בדרך דרוש אמר רבי מנחם מנדל שפירא רבה של ְדַּרגֹוִמיְרְׁשט 
כי בפסוק זה ביקש משה רבנו על הקדמת הגאולה העתידה:

"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" – כשייצאו בניך לגלות, אנא הקדם והחש להם 
"ֵלאמֹר"  נביאך  יד  על  להם  שהבטחת  ַהִהוא"  "ָּבֵעת  נבואת  את 
(צפניה ג כ): "ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם... ְּבׁשּוִבי 

ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ה'".

'מאזני צדק'

'לעשות' כסדר הזה

 "ְוִכְגבּורֶֹת  ְכַמֲעֶׂשי ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֵא-ל  ִמי  "ֲאֶׁשר 
(ג כד)

אמר הגאון רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג: 

לארץ  להיכנס  שיזכה  משה  שהתפלל  בעת  כי  להניח  יש 
שלגביהן  הרחמים  מידות  עשרה  שלוש  את  הזכיר  הקדושה, 
הובטחנו מפי הגבורה (ר"ה יז ב): "כל זמן שישראל חוטאין יעשו 

לפני כסדר הזה ואני מוחל להם".

והנה, היה מקום לדייק מלשון 'יעשו' כי סגולתן של י"ג המידות 
תלויה בעשייתן בפועל, אך העובדה כי המידה הראשונה – 'א-
לפרש  מכריחתנו  תמותה,  בן  ידי  על  לקיום  ניתנת  אינה  ל' 

ש'יעשו' היינו 'יזכירו'.

לכך רמז משה רבנו עליו השלום בתפילתו: ריבונו של עולם, 
"ַאָּתה ַהִחּלֹוָת" זה מכבר, "ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל..." – את 
"ֲאֶׁשר",  לגדולתך,  הסמל  שהן  הרחמים  מידות  עשרה  שלוש 
 "...ְכַמֲעֶׂשי ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֵא-ל  "ִמי  כי  העובדה 
מוכיחה שדי בהזכרתן כדי לזכות בישועה, ועל כן אני מזכירן 
לי  ותאפשר  לתפילתי  תיעתר  בזכותן  כי  ומבקש  בתפילתי 

להיכנס לארץ.
'ילקוט הגרשוני'

לאכול כדי לברך
"ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה" (ג כה)

צריך?  הוא  מטובה  לשבוע  או  צריך?  הוא  מפריה  לאכול  "וכי 
אלא כך אמר משה: 'הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין 
על  כולן  שיתקיימו  כדי  לארץ  אני  אכנס  ישראל,  בארץ  אלא 

ידי'" (סוטה יד א).

הטור (או"ח רח) הביא בשם הסמ"ג, שיש שהוסיפו בברכת 'מעין 
שלוש' את בקשת: "ונאכל מפריה ונשבע מטובה", אך תמה על 
כך על פי האמור: שהרי ממשה רבנו למדנו שלא ראוי לחמוד 
את הארץ כדי לאכול מפריה ולשבוע מטובה, אלא כדי לקיים 

את המצוות התלויות בה.

בקשת  את  כי  (שם),   יוסף'  ה'בית  כתב  דברים  של  ליישובם 
בקשת:  עם  ברצף  לקרוא  יש  מטובה"  ונשבע  מפריה  "ונאכל 
"ונברכך עליה בקדשה ובטהרה", לאמור: מבקשים אנו לאכול 

ולשבוע מפירותיה, כדי שבכך נזכה לברך לפניהם ולאחריהם.

להגיע לארץ בכוח תפילותיו של משה
"ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוא ָׁשַמע ֵאָלי" (ג כו)

עיר  יורק  מניו  מפאפא,  יוסף'  'ויחי  בעל  הפליג  תש"ט  בשנת 
האנייה  סיפון  על  בעומדו  הקודש.  בארץ  לביקור  מגוריו 
לחסידים  בהתרגשות  ואמר  פתח  לארץ  אותו  שהובילה 
השלום  עליו  רבנו  משה  התפלל  תפילות  "תקט"ו  שסבבוהו: 
שיזכה להיכנס לארץ ישראל ולא נענה. דעו לכם, אין תפילה 
בכל  אך  בעבורו,  התקבלו  לא  תפילותיו  אמנם  ריקם!  החוזרת 

עת שיהודי נכסף להגיע לארץ הקודש ונערמים בדרכו קשיים 
בכוח  ארצה  ולעלות  עליהם  להתגבר  הוא  יכול  ועיכובים, 

תפילותיו של משה".
'תולדות בעל ויחי יוסף מפאפא' ח"ב עמ' נז

"ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר" – שלא איעתר
"ַרב ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה" (ג כו)

ביאר רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיא:

מכך שהקדים הקדוש ברוך הוא וביקש ממשה: "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר 
ַהֶּזה", נוכל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת   ַתֲעבֹר  א  מיד: "ִּכי  לו  ֵאַלי", ולא בישר 
ממשיך  היה  שאילו  משה,  של  מעלתו  גודל  על  מושג  לקבל 
 "ָל הוא: "ַרב  ברוך  הקדוש  לו  אמר  כן  ועל  נענה.  היה  לבקש 
– כיוון שחשיבותך רבה בעיניי, "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר 

ַהֶּזה", כדי שלא אצטרך להיעתר לבקשתך.

לכך רמז אף הפייטן (ביוצרות לשחרית של שמחת תורה) במנותו בין 
שבחיו של משה: "טהור ענהו רב לך, אל תוסף ַדֵּבּר"; כי כאמור 
שבח הוא למשה שביקשו הקדוש ברוך הוא: "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר" 

ולא דחה את בקשתו.
'ַאְבַקת רֹוֵכל' ְּכָלל ב' ְּפָרט יב 

ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה
"ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה... ּוְרֵאה ְבֵעיֶני" (ג כז)

ה):  י  (ויק"ר  חכמינו  מאמר  הוא  ידוע  סורוצקין:  זלמן  רבי  פירש 
משה  של  תפילתו  נענתה  כאן  ואף  מחצה",  עושה  "תפילה 
ועל  ְוֶאְרֶאה",  ָּנא  "ֶאְעְּבָרה  כה):  (פס'  ביקש  שתיים  על  לחצאין; 

."אחת נענה: "ּוְרֵאה ְבֵעיֶני
'אזנים לתורה'

שתי דרכים לאהבת ה'
"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי" (ו ה)

'כף  ישיבת  ראש  שליט"א  סופר  חיים  יעקב  רבי  הגאון  אמר 
החיים':

המעיין בכתבי רבותינו ימצא כי מנו שתי דרכים שבאמצעותן 
ניתן להגיע לאהבת ה': הראשונה על ידי העיסוק בתורה, כדברי 
בנפלאות  התבוננות  ידי  על  והשנייה  הסמוך,  בפסוק  רש"י 

הבריאה, כפי שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ב א).

נראה כי לשתי דרכים אלו כיוונו אנשי כנסת הגדולה, כשתיקנו 
פרשת  את  אומרים  אנו  שבה  שמע,  קריאת  לסדר  להקדים 
בשחרית,  רבה'  ו'אהבה  המאורות'  'יוצר  ברכות  את  'ואהבת' 
משום  בערבית;  עולם'  ו'אהבת  ערבים'  'המעריב  וברכות 
בתיאור  עוסקות  ערבים'  ו'המעריב  המאורות'  'יוצר  שברכות 
עולם'  ו'אהבת  רבה'  'אהבה  ברכות  ואילו  הבריאה,  נפלאות 

עוסקות בשבח התורה הקדושה.
'הדר יעקב' ח"ג סי' מב

פרשת ואתחנן

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לה

פני ם

אמן – חיזוק האמונה
"ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאקִים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" 

(ד לה)

סופי התיבות: "הּוא ָהֱאקִים ֵאין" הינם 'אמן', ומסמיכותן 
לתיבות: "ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" נוכל ללמוד, כי בעניית אמן 
מקבל האדם על עצמו עול מלכות שמים ומעיד בנפשו 
ב):  קיט  (שבת  הגמרא  כדברי  יתברך,  מלבדו  עוד  אין  כי 
"מאי אמן?... 'א-ל מלך נאמן", ופירש רש"י שבאמירת 

'אמן' מעיד האדם על בוראו כי הוא 'א-ל מלך נאמן'.
'ויעתר יצחק' שבת קיט ב

בשבת פרשת ואתחנן י"ג לחודש מנחם אב יחול יומא דהילולא של רבן של ישראל 
רבנו מרדכי בנעט זצוק"ל, על אודותיו העיד בנו רבי יעקב:

"בכל בוקר היה הוא מקפיד לשמוע מכל אחד ואחד מבני ביתו את 
ברכות השחר כדי לענות אמן עליהן, ואחרי כן היה נעמד לומר בפניהם 

בעצמו את ברכות השחר בקול נעים ובכוונה".
'תולדות רבי מרדכי בנעט' עמ' 16
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רבות דיברו רבותינו על חובת הזהירות בכבוד חברו, ואף 
בקלון  המתכבד  על  א)  ב  חגיגה  (ירושלמי  ואמרו  החמירו 
חברו כי אין לו חלק לעולם הבא. בסיפור הנורא שלפנינו 
יש כדי לחדד את חשיבות העניין ולהתריע על חומרתו, 
ובד בבד להודיע ברבים מה גדול הוא כוחה של תפילה, 
מזור  ולהביא  הלב  מעמקי  אל  מסילות  לסלול  שיכולה 

לנפשות דואבות.
חיבה  יחסי  שררו  לא  מעולם  מאיר  לישראל  שלום  בין 
מיוחדים. אמנם חבשו השניים את ספסלי אותה הכיתה 
אולם  ולילה',  יומם  'בריתי  המפורסם  התורה  בתלמוד 
מרשים,  ילד  היה  שלום  בתכלית;  שונה  היה  אופיים 
חסון ובריא, בעל כשרון ונערץ על סובביו. ישראל מאיר 
לעומתו היה ילד חלש ושברירי, שקט ומופנם, שבנוסף 
לביטחונו  הרבה  תרמה  שלא  חמורה  מצליעה  סבל 

העצמי.
דרכו של שלום לליבותיהם של חבריו לא תמיד הייתה 
כשרה וראויה. לעתים נעזר הוא באי אלו מעשי קונדס 
'חברה'מן'. בדרך כלל היו אלו  כדי לקנות לו תואר של 
מעשים בגבול הטעם הטוב, אולם היו פעמים שאף הוא 

עצמו חש שהגזים.
כך אירע באותו היום שבו החליט שלום לנקוט תעלול 
חדש ואכזרי. היה זה בשעת ההפסקה. שלום עמד בחצר 
ישראל  את  עיניו  צדו  ופתאום  מעריציו,  עדת  כשסביבו 
להראות  הזדמנות  לפניו  כי  הבין  שלום  מיודענו.  מאיר 
את גבורתו, ומיד ניצלה: הוא צעד בלאט מאחורי ישראל 
צליעתו  את  במדויק  לחקות  מצליח  כשהוא  מאיר, 

בכישרונו הרב, לקול צחוקם של חבריו.
הטקס נמשך כמה ימים: שלום חיקה את ישראל מאיר 
ולעג לו, וחבריו צחקו מן הצד. בכל פעם שהביט ישראל 
מאיר לאחור, היה שלום מעמיד פני תם כאילו לא אירע 
קול  צפוי.  בלתי  מאורע  אירע  אחד  שבבוקר  אלא  דבר. 
צחוקם המתגלגל של חבריו שהדהד ברחבי החצר גרם 
מקור  לעבר  באחת  מבטו  את  להפנות  מאיר  לישראל 
שלום  את  חם'  'על  לתפוס  הוא  הספיק  וכך  הצחוק, 

כשהוא מחקה את תנועות צליעתו.
באותם  נשמתו.  עומק  עד  מאיר  ישראל  נעלב  כצפוי, 
תיפתח  שהאדמה  לעצמו  ייחל  הוא  משפילים  רגעים 
לא  משאלתו  לנצח.  קרבה  אל  אותו  ותבלע  תחתיו 
מאיר  ישראל  הכיתה.  אל  לשוב  מיהר  והוא  התגשמה, 
על  תמרורים  בבכי  וגעה  השולחן  על  הראש  את  הניח 

מצבו האומלל.
ימים שלמים לאחר אותו מעשה התקשה ישראל מאיר 
לא  לכיתה  כששב  ואף  וכאב,  צער  מרוב  מביתו  לצאת 
הצליח לשוב לעצמו. מעמדו החברתי ירד עד עפר, ואף 

בלימודיו לא הצליח לעשות חיל.
כחודש לאחר מכן עזב ישראל מאיר את החידר ונשכח 

מלב חבריו.
* * *

יתר  כמו  מאיר,  וישראל  שלום  מאז.  חלפו  רבות  שנים 
שבעוד  אלא  בישראל.  בתים  והקימו  גדלו  כיתתם  ילדי 
המתין  שלום  ברוכות,  משפחות  לגדל  זכו  חבריהם  כל 
אך  מצוין,  בשידוך  הוא  זכה  אמנם  לישועתו.  עדיין 

בילדים לא התברך.
השקיעו  הם  להיוושע;  כדי  הכול  עשו  ורעייתו  שלום 
כספים מרובים ברופאים וברפואות, לא חסכו בסגולות 
ישועתם  אך  בתפילותיהם,  שמיים  שערי  בקעו  ואף 

רחקה מלבוא.
בפתח  שלום  של  רגליו  עמדו  לנישואיו  עשור  במלאות 
התפרסם  השנים  ברבות  אשר  לשעבר,  רבו  של  ביתו 
שמו כאחד מגדולי הדור שרבים משחרים לפתחו לעצה 
ולברכה. כשפניו כבושות בקרקע תינה שלום את צרתו 
במהלך  קורותיו  את  בוכים  בקול  גולל  הוא  רבו.  בפני 
כדת  עצה  וטיכס  נישואיו  מאז  שעברו  הקשות  השנים 

מה לעשות.
שתיקה כבדה ריחפה בחלל החדר. הרב עצם את עיניו 
הרחימאיות  עיניו  את  הפנה  לבסוף  בהרהורים.  ושקע 
אתה  יכול  אולי  יקירי,  שלום  "ר'  ותהה:  תלמידו  כלפי 
שמא  במישהו?  פגעת  הרחוק  בעברך  האם  להיזכר 
'קפידא' מצד אי מי ממכריך מהעבר היא זו שמונעת את 

ישועתך?"
שלום כבש עיניו בבושה. הוא לא היה זקוק לזמן רב מדי 
במוחו,  ועלתה  צפה  'הצולע'  של  דמותו  להיזכר...  כדי 
באכזריות  לפגוע  היה  יכול  כיצד  בבושה;  התמלא  והוא 

שכזו?!
ובו  מרבו,  נפרד  הוא  זקוק.  הוא  היה  לא  מכך  ליותר 
ביום פתח במסע חיפושים קדחתני אחר ישראל מאיר. 
אלא שהמשימה שאמורה הייתה להיות קלה ופשוטה, 

התבררה כקשה עד מאוד לביצוע.

להתגורר  נישואיו  לאחר  עבר  מאיר  ישראל  כי  מסתבר 
לצד חמיו באחת מארצות הגולה, ושם משפחתו הנפוץ 
כשהצליח  עקבותיו.  אחר  להתחקות  שלום  על  הקשה 
עמו  להחליף  הסכים  לא  הוא  בטלפון,  להשיגו  לבסוף 
ולו מילה אחת, מה שהעצים את דכדוכו של שלום לאין 

ערוך.

במקביל למאמציו הרבה שלום לבקש בתפילותיו לפני 
מידותיו  על  להעביר  מאיר  ישראל  של  בליבו  שייתן  ה' 

ולאפשר לו לתקן את אשר עיוות.

בעומר  ל"ג  יום  של  בבוקרו  מאז.  חלפו  רבים  חודשים 
מצא שלום את עצמו מטפס במעלה הר מירון, יחד עם 
המוני עמך בית ישראל, בואכה קברו של רשב"י הקדוש. 
לישועה,  בתפילות  שמים  שערי  לקרוע  ביקש  בקבר 
מה  ובנים,  אבות  התהלכו  סביבו  ולמחילה.  לסליחה 

שלא תרם לשיפור מצב רוחו השפוף.

כשהגיע סוף סוף לעיקול הכביש האחרון שלפני הציון 
אמריקאית  חזות  בעל  ביהודי  שלום  של  עיניו  נתקלו 
שעמד בצד הדרך עם ילדיו. משהו בפניו של האיש היה 

מוכר לו, אך הוא לא הצליח להיזכר מהיכן.

לאיש  שגרם  מה  באיש,  ארוך  מבט  בו  נעץ  שלום 
הצליעה  זהותו.  את  לחשוף  בבד  ובד  באי-נוחות,  לזוע 
כמעט  ייאמן',  'לא  נשכחות.  לשלום  הזכירה  הבולטת 
וקרא בקול, אלא שמיד הבין כי ההתלהבות, במקרה זה, 

עלולה להזיק לו.

שעת  וכשהגיעה  נסתרת,  בפינה  אפוא  המתין  הוא 
שמך  "האם  ותהה:  אדם  לאותו  בחשש  פנה  הכושר 

ישראל מאיר?"

במקום תשובה קיבל שלום משיכת כתף אדישה. בניגוד 
אליו, ישראל מאיר זיהה אותו מיד וסירב להחליף עמו 

מילה.

בבכי  פורץ  עצמו  מצא  שלום  דמעותיו.  סכר  נפרץ  ואז 
כאב  צער,  אליו  שניקז  בכי  רב.  זמן  מזה  בכה  שלא  מר 
בידך  הלוא  עליי?  מרחם  אינך  "האם  כנה,  וחרטה 
אושר.  לחיי  סבל  של  מחיים  חיי  את  להפוך  המפתח 
אנא סלח לי ומחל לי על אשר עוויתי וחטאתי בילדותי. 
הייתי משלם עתה כל שברשותי כדי להשיב את הגלגל 

לאחור. מתחרט אני בכל ליבי, אנא ממך סלח לי".

ישראל מאיר השפיל את מבטו, הוא לא יכול היה לעמוד 
מאידך  אולם  שלפניו,  המבוגר  האיש  של  בכיו  בפני 
מאוד  עד  התקשה  והוא  בליבו  צרבה  עדיין  הפגיעה 

למחול. ולפתע עלה בו רעיון.

הוא פנה לשלום ואמר לו: "האמת היא שקשה לי מאוד 
לסלוח לך. לא שכחתי ולו ליום אחד את פגיעתך הקשה 
בסייעתא  אחריה,  חיי  את  לשקם  הצלחתי  בקושי  שאך 
דשמיא ובזכותם של הוריי היקרים שלא מנעו ממני שום 

טיפול שיכול היה להעלותני על דרך המלך.

שבקשת  חש  אני  מספיק.  סבלת  אתה  גם  זאת,  ובכל 
הסליחה שלך אינה נאמרת מן השפה ולחוץ. הבה ניגש 
ישועתך,  בעבור  אבקש  אני  הקדוש:  הציון  אל  אפוא 

ואתה תבקש בעבורי, שאצליח למחול לך בלב שלם".

כשדוק  נפרדו  הם  שלום.  בעיני  חן  מצאה  ההצעה 
ההמונים  קהל  בין  להידחק  ופנו  בעיניהם,  תקווה  של 
הגודשים את מבואות הציון הקדוש, תוך שהם מסכמים 

ביניהם לשוב ולהיפגש בשנית בעוד כשעה.

שפכו  הציון  בחדר  לשהות  שהצליחו  הספורות  בדקות 
דומים  ונפגשו  וכששבו  רעהו,  על  איש  תפילה  השניים 
היו לשני ידידים קרובים. התפילה שנשא מעומק ליבו 
כל  רבות  שנים  במשך  טינה  חש  שאליו  האיש  לטובת 
כך, המיסה את ליבו של ישראל מאיר, וגרמה לו למחול 

בלב שלם.

הם נפרדו כידידים ותיקים. שלום הבטיח לדווח לידידו 
כשתבוא הישועה, וזו אכן לא איחרה לבוא. פחות משנה 
למזל  בן  בידיו  לחבוק  שלום  זכה  מעשה  אותו  לאחר 

טוב.

עמדה  שזכותו  מי  שם  על  שמעון,  לא,  איך  נקרא,  שמו 
להשכין שלום ולמשוך ישועה...

'מה' יצא הדבר' עמ' 418

לזכייה בתורה נצרכים לרחמים ללא גבול

בברכת 'אהבה רבה' מוצאים אנו לשונות בקשה ותחינה אשר כדוגמתן אין 
בנמצא בשום ברכה: "אהבה רבה אהבתנו... חמלה גדולה ויתרה חמלת 
עלינו, אבינו מלכנו...", ושוב: "אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו...".

על אף צורך מצורכי הגוף איננו מבקשים בלשון כה מפצירה ומתחננת, 
רק על התורה הקדושה. זאת משום שכפי שכבר התבאר במאמר הקודם, 
יח).  ג  (משלי  ָּבּה"  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  החיים: "ֵעץ  קיום  סוד  היא  התורה 
היא זו שמכוחה יורד שפע לעולם, ורק בזכותה העולם מתקיים, כנאמר 
ָׂשְמִּתי".  א  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֻחּקֹות  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ְבִריִתי  א  כה): "ִאם  לג  (ירמיה 
זכייה  על  לבקשה  בנצרכותה  להשתוות  שיכולה  בקשה  לך  שאין  נמצא 
בתורה, כי היא כל האדם. ומכאן מובן מדוע שופכים אנו את ליבנו כדי 

לזכות בה (רא"י סלמון מחרקוב, הקדמה ל'נתיבות הקודש').

כה חשובה היא תפילה זו, עד שהעיד על עצמו, מרן ה'חזון איש' זצ"ל, כי 
יותר ממה שהתייגע בעיון בסוגיות החמורות בש"ס, התייגע הוא בתפילה 
לפני ה' שיאיר את עיניו במאור תורתו. רבים מאלו שהתפללו במחיצתו 
ח"א  איש'  ('מעשה  רבה'  'אהבה  ברכת  באמירת  רועד  היה  גופו  כל  כי  העידו 

עמ' קנא; ח"ה עמ' קטז).

הלכה למעשה כתב הוא באגרותיו (ח"ג סי' קנא): "והנה אמרו – מיום שחרב 
האדם  יזכה  אם  דמעות;  משערי  חוץ  ננעלו,  השערים  כל  המקדש  בית 
להרגיש את הרע והנמאס בהיעדר ידיעת התורה, עד שיימס לבבו בבכי 
לפני המקום ברוך הוא, הנה יידע האדם כי כבר זכה הרבה ואשרי חלקו, 

וכבר מובטח הוא שתפילתו נשמעת".

רחמי אב על בנו

בברכה זו מעוררים אנו במיוחד את רחמי ה' באמירת: "אבינו אב הרחמן 
המרחם רחם עלינו".  את הסיבה לכך נוכל להבין על פי דברי ה'בעל שם 

טוב':

רחמנות  הוא  מביניהם  והנעלה  הזה,  בעולם  קיימים  רחמים  מיני  כמה 
האב על בנו. שהרי אפילו אם יש לבן כל צורכו, ו רק חסר לו איזה צורך 
הם  האב  שרחמי  משום  וזאת  חסרונו,  את  למלא  אביו  דואג  ביותר,  קטן 

תמידיים ואינם פוסקים לרגע.

ישראל,  עמו  מעלינו,  לרגע  פוסקים  אינם  הרחמן'  אב  'אבינו  רחמי  אף 
אולם בפרט מתגברים הם בעת עיסוקנו בתורה. וזאת משום שכפי שבין 
כך  ביותר,  רחמיו  מתגברים  בתוארו  לאביו  קורא  הבן  כאשר  לבנו,  אב 
הוא  ברוך  הקדוש  של  שמותיו  היא  כולה  שכל  ה',  בתורת  הוגים  כשאנו 
אבינו  מלפני  גדולים  רחמים  בכך  אנו  מעוררים  א),  עג  דף  אח"מ  פרשת  (זוהר 

שבשמים ('בעל שם טוב' ואתחנן אות כב).

'המרחם' אף כאשר איננו ראויים לרחמיו

'הרחמן  בתואר:  הוא  ברוך  הקדוש  את  לתאר  כופלים  שאנו  הסיבה  את 
המרחם' ביארו המפרשים ('עיון תפילה', 'אשי ישראל', ע"פ 'שפתי חיים' – 'רינת חיים'):

אף מי שהוא רחמן מצד עצם מהותו, יתקשה עד מאוד להוציא את רחמיו 
אל הפועל כאשר קיימת סיבה המונעת זאת ממנו. כדוגמת אב המבקש 

לרחם על בנו ולסייע בידו, אך הבן אינו פוסק מלהכעיסו.

הקדוש ברוך הוא, לעומת זאת, מלבד שהוא תמיד 'הרחמן' מצד אהבתו 
כלפיו  חוטאים  מצדנו  אנו  כאשר  אף  'המרחם'  להיות  הוא  מוסיף  לעמו, 
וכביכול מונעים מרחמיו לצאת אל הפועל. כפי שאמרו חכמינו זיכרונם 
מידות  מי"ג  הראשונות  המידות  ששתי  שם),  רש"י  ע"פ  ב  יז  (ר"ה  לברכה 
הרחמים "ה' ה'", משמעותן: "אני מרחם קודם שיחטא, ואני מרחם אחר 

שיחטא, אם ישוב".

ביאור נוסף לכפילות לשון זו כתב המשגיח הנודע רבי אביגדור מילר זצ"ל 
('אור עולם' ח"ד עמ' 226):

בתאר 'המרחם' אנו מביעים את הכרתנו בכך שהבורא יתברך הוא נקודת 
כאשר  אדמות.  עלי  הקיימים  והחמלה  הרחמים  רגשות  כל  של  המוצא 
האם מרחמת על בנה, או הרב על תלמידו, הרי הם בבחינת מלצר המוזג 
לסועד מיינו של בעל הבית. על הנהנה מן הטובה שהשפיע עליו חבירו 
מקור  כי  בלבו  לזכור  בבד  בד  אולם  כך,  על  לחבירו  להודות  ברחמיו, 
"חמרא  ב):  צב  (ב"ק  רבותינו  שאמרו  וכפתגם  יתברך,  הבורא  הוא  הטובה 
למריה, טיבותא לשקיה?!" – היין שיך לבעליו, האם יש להחזיק טובה רק 

למוזג שהשקהו ממנו?

תלות  האדם  מפתח  פעם  לא  באשר  רבה,  חשיבות  ישנה  זו  לידיעה 
במיטיבו, וכאשר חדל הלה מלהיטיב לו נופל הוא לדכדוך. אם כן, עליו 
לדעת כי אף כאשר היטיב לו חברו, היה הוא רק שליח של בעל הטובה 
האמִתי – הוא הבורא יתברך, ועל כן תמיד יכול הוא לפנות למקור ולבקשו 
שישפיע עליו באופן ישיר, וכפי שאמר דוד המלך עליו השלום בתהלים 

(כז י): "ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני – ַוה' ַיַאְסֵפִני".

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססייפפמעללה  ם
ברכת אהבה רבה (ד)

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

תפילה שהובילה למחילה


