
בין ’יורד‘ ל‘עובר‘ לפני התיבה
”ַוֵּיֶל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל“ (לא א)

פירש רבי לוי יצחק מברדיטשוב:

לפני  ”יורד  חכמים:  בפי  מכונה  הציבור  שליח  לעיתים 
התיבה“ (שבת כד ב) ולעיתים: ”עובר לפני התיבה“ (ברכות לד 

א), ומה בין זה לזה?

בתיבות  נפשו  מדבק  תפילתו  בעת  אשר  הצדיק  על 
לפני  ”היורד  נאמר:  אותו,  ’מנהיגות‘  והן  התפילה 
ממנו.  למעלה  הינן  התפילה  תיבות  כלומר:  התיבה“, 
את  ה‘מנהיגים‘  שהם  מאלו,  הגדולים  הצדיקים  על  אך 
תיבות התפילה, נאמר ”העובר לפני התיבה“, לאמור: הם 

העוברים לפני תיבות התפילה ומנהיגים אותן.

במדרגת  השלום  עליו  רבנו  משה  היה  ימיו  כל  במשך 
ה‘עובר לפני התיבה‘, ואולם ביומו האחרון נסתמו ממנו 
מעיינות החכמה וירד למדרגת ’היורד לפני התיבה‘, וכך 
נרמז כאן: ”וילך משה וידבר“ – ביומו האחרון ירד משה 

’קדושת לוי‘ממדרגתו והלך אחרי הדיבור.

מפני מה לא התפלל אהרן כמשה?
א אּוַכל  ַהּיֹום  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים  ”ַוּיֹאֶמר 
עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה‘ ָאַמר ֵאַלי א ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה...; 

ְיהֹוֻׁשַע הּוא עֵֹבר ְלָפֶני" (לא ב-ג)

הסבר נפלא על לשון הכתוב אמר רבי יהודה אסאד:

בדבריו אלו ביקש משה להסביר לבני ישראל מפני מה 
רק הוא התפלל לזכות להיכנס לארץ, לעומת אהרן אחיו, 
כך.  על  התפלל  לא  הוא  אולם  הגזירה  נגזרה  עליו  שאף 

ולשלושה הסברים רמז:

א. ”ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום“ – משה רבנו, מבחר 
המין האנושי, היה כ‘תרומתו של עולם‘, ולפיכך חי מאה 
ועשרים שנה, שזהו חלק אחד מחמישים מששת אלפי 
א).  יא  (בכורות  תרומה  של  ממוצע  כשיעור  העולם,  שנות 
כיוון שהתרומה היא אחת מהמצוות התלויות בארץ, על 

כן ביקש להשלים תרומת שנותיו דווקא בארץ.

ב. ”א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא“ – נשמתו של אהרן עתידה 
להתגלגל בעזרא הסופר שזכה לעלות לארץ, אולם משה 

לא ישוב בגלגול לעולם הזה, על כן ראוי שייכנס עתה.

בכך  להתנחם  יכול  אהרן   –  “ְלָפֶני עֵֹבר  הּוא  ”ְיהֹוֻׁשַע  ג. 
שבניו ימלאו את מקומו. ואילו בניו של משה לא מילאו 
את מקומו, כי אם תלמידו יהושע, על כן ביקש להיכנס 

’דברי מהרי“א‘לארץ בעצמו.

הבאת הטף כדי לעורר רחמים
”ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף“ (לא יב)

”‘והטף‘ – למה באו? לתת שכר למביאיהם“ (רש“י).

התועלת  את  להבין  יש  עדיין  רש“י  דברי  לאחר  אף 
המיוחדת בטף; מדוע לא הצטוו ישראל להביא דבר מה 

אחר כדי לקבל עליו שכר?

ביאר רבי שלמה אפרים מלונטשיץ רבה של פראג:

כל עיקרה של מצוות הקהל ניתנה כדי לעורר את העם 
בהבאת  דווקא  תועלת  יש  זו  ולמטרה  בתשובה,  לשוב 
וכפי  ומחילה.  רחמים  לבקש  העם  את  המעוררים  הטף 
שאנו מבקשים ב‘אבינו מלכנו‘: ”חמול עלינו ועל עוללינו 
שיתעוררו  למביאיהם,  הניתן  השכר  גופא  וזהו  וטפנו“, 

לתשובה מחמתם.
’כלי יקר‘

הסתר פנים – סיבת הצרות
ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים  ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ”ְוָחָרה 

ְוָהָיה ֶלֱאכֹל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“ (לא יז)

פירש רבי יעקב דוד וילובסקי, הרידב“ז:

צרותיו.  את  גורמים  עצמם  הם  האדם  עוונות  כי  ידוע 
ְבֵׁשֶבט  ”ּוָפַקְדִּתי  לג):  (פט  בתהלים  הכתוב  בלשון  וכנרמז 
הוא  עצמו  ה‘פשע‘  כלומר:  ֲעֹוָנם“,  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם 

ה‘שבט‘, וה‘עוון‘ עצמו הוא ה‘נגע‘.

מי  אולם  חטאיו.  נמחקים  שלימה  בתשובה  השב 
אלא  נמחקים,  עוונותיו  אין  מושלמת,  אינה  שתשובתו 
כך  ועל  מפניהם,  עליו  ומגן  מסתירו  הוא  ברוך  הקדוש 
תסתירנו“,  כנפיך  ”ובצל  ערבית:  בתפילת  מבקשים  אנו 
וכן בימי הרחמים והסליחות אנו מבקשים: ”יחביאנו צל 

ידו תחת כנפי השכינה“.

לכך רמזה כאן התורה: היות ש“ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם“ ולא 
אגן עליהם, ממילא: ”ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“.

’חזון יחזקאל‘ עה“ת עמ‘ רנב

תפילת ’שמונה עשרה‘ מגינה מקללות
”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" (לא יז)

כתב רבנו החיד“א:

’רעו“ת‘,  כמניין  תיבות  תרע“ו  ישנן  התוכחה  בפרשת 
עשרה‘  ’שמונה  בתפילת  מזכירים  אנו  מפניהן  וכהגנה 
עשרים ושש פעמים את שם הוי“ה, אשר יחדיו מצטרפים 

לגימטרייה תרע“ו.

רמז לכך נוכל ללמוד מהפסוק: ”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי“ 
– התרשלותי מהזכרת כ“ו השמות בתפילה, היא שגרמה 

כי: ”ְמָצאּוִני ָהָרעֹו“ת ָהֵאֶּלה“.
’פני דוד‘ אות ג

להקדים לפנות אל ה‘
ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֱאקַי  ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ”ְוָאַמר 
ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה; ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים" (לא יז-יח)

ִּכי  ”ַעל  צרותיהם:  בסיבת  ישראל  הכירו  כבר  הלוא 
הוא  ברוך  הקדוש  יוסיף  מה  ומפני  ְּבִקְרִּבי“,  ֱאקַי  ֵאין 

להסתיר פניו מהם?

ביאר המהרש“ם מברז‘אן:

שחרטתם  ללמדך  ַההּוא“,  ַּבּיֹום  ”ְוָאַמר  התורה:  מדגישה 
תהיה רק באותו היום, ולאחר מכן ישובו חייהם למסלול 
להסתיר  הוא  ברוך  הקדוש  ימשיך  לפיכך  מכך.  וישכחו 
לפסק  התואמת  אמיתית  תשובה  זו  אין  שכן  מהם,  פניו 
שיעזוב  היא  התשובה?  היא  ”ומה  ב):  ב  (תשובה  הרמב“ם 
שלא  בליבו  ויגמור  ממחשבתו  ויסירו  חטאו  החוטא 
יעשהו עוד... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה 

החטא לעולם“.

ביאור נוסף לכך פירש רבי משה פולק רבה של באניהאד:

כשנכזבת  ורק  באחרים,  מבטחו  שם  צרתו  שבעת  מי 
תוחלתו מהם פונה לבוראו, אין הקדוש ברוך הוא שומע 
ַעל  מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ”ְיַׁשְּועוּ  מב):  יח  (תהלים  ככתוב  לתפילתו, 
ורק  לאחרים,  תחילה  המשווע  כלומר,  ם“:  ָענָֽ ְוא  ה‘ 
”ולא  אזי:  ה‘“,  ”על  יהבו  שם  מושיע“,  ”אין  כי  בראותו 
ענם“. ולענייננו, מפרשת התורה: מפני מה ”ואנכי הסתר 
ורק  אחרים“,  אלהים  אל  ”פנה  שבתחילה  לפי  אסתיר“, 

משלא נענה פנה אל ה‘.
’תכלת מרדכי‘; ’וידבר משה‘

תשובה קורעת גזר דין
”ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם“ (לא יט)

דרש רבי יעקב צבי יאליש בעל ’מלא הרועים‘:

במדרש (ב“ר כא ו) דרשו חכמים: ”אין ’ועתה‘ אלא תשובה“. 
אף כאן נאמר: ”ועתה“ – כאשר תשובו בתשובה שלימה, 
מובטח לכם כי: ”כתבו לכם“ – תוכלו ביום הדין לכתוב 

על עצמכם כטוב בעיניכם, וככל שתבקשו ייעשה.
’קול יעקב‘

פרשת וילך

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
בה

ל

פני ם

להקהיל את הקטנים לעניית אמן
”ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף“ (לא יב)

’טף‘ (עם הכולל) בגימטרייה ’אמן‘. מכאן רמז לדברי 
שיענו  הקטנים  בניו  ”וילמד  ז):  קכד  (או“ח  הרמ“א 
חלק  לו  יש  אמן,  עונה  שהתינוק  מיד  כי  אמן, 

לעולם הבא“. 
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רזי אמונים 
ם

רגת 
רזיממנו

הקטנים לע

מרמזי אמןם 
בפרשה

ן נּו. ָ‡מ≈ כ≈ ָאר¿ ¿ ּ̇ ם  ַ‰ּיו…
„ברים חוˆבי ל‰בו˙ על ‚ו„ל מעל˙ם ˘ל ‰מ˜פי„ים על עניי˙ ‡מן כר‡וי, ב‰˜˘ר ל˙פילו˙ 

‰ימים ‰נור‡ים, כו˙ב בעל 'חמ„˙ ימים' (ח"‚ יו‰"כ פ"‚): 
”ומ‡נ‰ ‰נחם נפ˘י על כמ‰ בוערים בעם ‡˘ר ˙ב˜ע ‰‡רı ל˜ולם לענו˙ ‡מן כ˘‰˘ליח 
ˆיבור ‡ומר בימים ‰‡ל‰... '‰יום ˙‡מˆנו'... ומזרזים עˆמם ומזרזים ‡˙ בני‰ם ‰˜טנים 

˜„י˘  וב˘ומעם  י‚עו.  ול‡  ייעפו  ל‡  כוחם,  ובכל  רם  ב˜ול  ‡מן  לענו˙  ‰‚„ולים  עם 
וברכו˙ – ‡ין ˜ול ו‡ין עונ‰! וע˘ו ‡˙ ‰טפל עי˜ר, ו‡˙ ‰עי˜ר טפל".

פיל˙נו – ˙˙˜בל̇  ̇ ‡מן כר‡וי ונזכ‰̆  נ˜פי„ על עניי
‡מˆנו... ‡מן, ברחמים וברˆון.  ‰יום̇ 

גמר חתימה טובה. אמן.

ן נּו. ָ‡מ≈ כ≈ ָאר¿ ¿ ּ̇ ם  ַ‰ּיו…
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

לוי  רבנו  הרה“ק,  ישראל  של  סנגורן  היה  יושב 
יצחק מברדיטשוב זיע“א, לצד המגיד הרה“ק רבי 
דבריו  שיח  נועם  בתוך  זיע“א.  מקוז‘ניץ  ישראל 
המתבקשת:  התמיהה  את  שיחו  בן  בפני  העלה 
כיצד זכה אביו רבי שבתי הופשטיין הכורך, שהיה 
איש פשוט ותמים, לבן גדול שכזה אשר האיר את 

עיני העולם כולו?
המגיד הקשיב לשאלה וחיוך פשט על שפתותיו; 
”אכן, יהודי פשוט ותמים היה אבי“, אמר, ”אך עם 
זאת,  ובכל  במצוות.  ומדקדק  חסיד  היה  זאת  כל 
להסביר  כדי  בו  שיש  מעשה  לשמוע  רצונכם  אם 

את גדלותו, אוכל להצביע על המעשה דלהלן:
דמתא‘,  ’החזן  באבל;  הייתה  שרויה  אפטא  העיר 
אהוב הקהל, הלך לעולמו במיטב שנותיו, כשהוא 
מותיר אחריו חלל ריק. היה זה בימים שבין ראש 
השנה ליום הכיפורים, ועוד בטרם תמו ימי האבל 
אחר  חיפושים  במסע  לפתוח  הקהילה  בני  מיהרו 
המנוח  החזן  של  מקומו  את  שימלא  ראוי  חזן 

בתפילות היום הקדוש.
המלאכה הייתה קשה. לא בנקל ניתן היה להשיג 
מקומו  את  למלא  הראוי  קומה  שיעור  בעל  אדם 
של החזן הדגול ששימש בקודש עד עתה. שמות 

עלו וירדו, אך לא נמצא המועמד המתאים.
אחר  לא  להיכנס,  בחר  הלזה  העמוק  החלל  אל 

ממוניש החייט.
ילדותו.  שנות  מראשית  באפטא  גדל  זה  מוניש 
עד  אולם  ב‘חיידר‘,  ללמוד  נשלח  המניין  מן  כילד 
מסוגל  אינו  בנם  כי  לראות  הוריו  נוכחו  מהרה 
לשבת וללמוד לאורך זמן. הוא העביר את מחנכיו 
תלאות, ובלית בררה החליטו הוריו כי מוטב יעשו 
מקצוע  שילמדו  כדי  מלאכה  לבעל  יתנוהו  אם 

שירחיק אותו לכל הפחות מהבטלה.
שנעתר  החייט  של  לביתו  מוניש  נלקח  כבד  בלב 
המקצוע.  רזי  את  וללמדו  כשוליה  להעסיקו 
במלאכת  חיל  עשה  והוא  אכזב,  לא  מוניש  הפעם 
החייטות. בשנים הראשונות שימש כעוזר לחייט, 
לעבוד  והחל  המקצוע  רזי  את  רכש  אט  אט  אך 

כעצמאי.
בגיל שמונה עשרה כבר יצא שמו למרחוק כחייט 
ארץ  ושועי  נגידים  מתחרים.  לו  אין  אשר  מומחה 
התרחב  היוקרתי  לקוחותיו  וקהל  לפתחו,  שיחרו 
בבד  ובד  והתעשר,  הלך  מוניש  ויום.  יום  בכל 
לדור  לו  נאה  היה  לא  שוב  וגדלה.  גאוותו  הלכה 
בין אחיו היהודים, והוא רכש לעצמו דירה בשכונת 
אשר  הנאמנים  ללקוחותיו  ונראה  סמוך  הנוכרים, 

היו יוצאים ובאים בביתו כבתוך שלהם.
היהודים  מאחיו  התרחק  לב,  לדאבון  מוניש, 
ואת  הנהגותיו  את  התאים  הוא  בהליכותיו.  אף 
כמעט  וזנח  דר,  שבה  הגויית  לסביבה  מלבושיו 

לחלוטין את הדת ואת אורחותיה.
*

טל  משחר  עוד  למוניש  לו  היה  מולד  כישרון 
ילדותו, והוא לא זנחו מעולם ואף השתמש בו בכל 

עת מצוא.
בסביבתו  אף  לשיר.  היטב  ידע  וגם  אהב  מוניש 
היו  תדיר  באשר  זה,  בכישרון  הכול  הכירו  הגויית 
תוך  ומזמורים.  פיוטים  שירים,  דובבות  שפתיו 
הוא  היה  בפיו,  תחובים  כשהמחטים  עבודתו,  כדי 

מסלסל בקולו ומנעים את אוזני שומעיו.
שומעיו היו אלו שהזדמנו לחדרו לצורך מלאכתו, 
קרואים...  בלתי  אורחים  גם  אלו  היו  פעם  לא  אך 
לחלונות  מתחת  חרש  לו  הקשיבו  אורח  עוברי 
השירה  אחר  קסם  כבמטה  שנשאבו  לאחר  ביתו, 

הענוגה, ורוו עונג מצליליה.
*

כשהתקבלה  תשובה  ימי  בעשרת  זה  היה  כאמור, 
הידיעה על פטירתו הפתאומית של שליח הציבור. 
ראוי,  מקום  ממלא  למצוא  התארגנו  הקהילה  בני 
אולם לבינתיים, ישב מוניש בחדרו והגה תוכניות.

פעמיו  החיש  הוא  בידו.  ההחלטה  גמלה  לבסוף 
ידידו  המחוז,  על  הממונה  הפריץ  של  ביתו  לעבר 
לא  שלום  בדרכי  כי  ידע  מוניש  הימים.  משכבר 

יאותו בני הקהילה למנותו בשום פנים ואופן, על 
כן החליט לנקוט תחבולה מתוחכמת.

ידידו  על  מוניש  השפיע  וכיצד  איך  לדעת  אין 
יום  טרם  ספורים  ימים  כי  היא  עובדה  אך  הפריץ, 
הכיפורים קיבלו ראשי הקהילה מכתב רשמי מאת 
ברורה  הוראה  ובו  המחוז,  על  הממונה  הפריץ 
שירצה,  ככל  ציבור  כשליח  יכהן  מוניש  ונחרצת: 

החל מכניסת יום הכיפורים ועד ליציאתו.
בהיר.  ביום  כרעם  הקהילה  בני  על  נחתה  הידיעה 
לחזן גרוע מזה לא יכלו הם לייחל. עם כל הכבוד 
חשבו  לא  הם  המדויקת,  ולשירתו  הערב  לקולו 
לרגע כי דווקא מוניש, קל הדעת, הוא זה שימלא 

את מקומו של החזן הצדיק וירא השמים.
בסתר  הפריץ,  צו  את  להפר  בידם  היה  לא  כי  אף 
יקום  שלא  הכול  לעשות  אומר  גמרו  הם  ליבם 
מוניש  של  שקולו  ייתכן  לא  הן  יהיה;  ולא  הדבר 
ביותר  הקדוש  ביום  המדרש  בית  בחלל  יישמע 

בשנה.
השפילו  הכנסת  בית  מתפללי  הכיפורים.  יום  ליל 
עיניהם לקרקע כאשר ניגש מוניש בקומה זקופה 
כשטליתו  ה‘עמוד‘  לעבר  בטוחים  ובצעדים 
הביטו  המתפללים  פניו.  על  מופשלת  הצחורה 
ומוניש  דרוכה,  ציפייה  ששידרו  במבטים  בזה  זה 
כחכח בגרונו וכמו קורא על עצמו סלסל: ”על דעת 
המקום ועל דעת הקהל... אנו מתירין להתפלל עם 

העברינים“.
מוניש עמד להתחיל ב‘כל נדרי‘. לרגע זה התכוננו 
החלו  אחד  בלב  אחד  כאיש  מראש;  הקהילה  בני 
עם  יחד  רם,  בקול  התפילה  מילות  את  לומר  הם 
החזן, תוך שהם מכים נרגשות על עמודי התפילה 
שלפניהם. מוניש המופתע ניסה להגביה את קולו, 
אולם הקהל לא שתק. הקהל כולו הגביה את קולו, 

ושאג עמו יחד את מילות התפילה.
בחלל  שנשמע  מבלי  הסתיימה  נדרי‘  ’כל  תפילת 
ניסה  ערבית  בתפילת  מוניש.  של  מקולו  הגה  ולו 
מוניש את מזלו בשנית, אולם הקהל לא ויתר. הדי 
ועם  למרחוק,  נשמעו  החבטות  ורעמת  השאגות 
סיום התפילה נאלץ מוניש לעזוב את בית הכנסת 

בבושת פנים, כדי שלא לחזור.
כריכות  את  לייצר  רגילים  היו  ימים  באותם 
המחזורים מלוחות עץ, דבר שסייע לבני הקהילה 
המחזורים  עם  חבטו  הם  והמולה.  רעש  להוסיף 
בקול רעש גדול, אך כשהסתיימה התפילה נוכחו 
רבים  נקרעו  החבטות  עוצמת  לרוב  כי  לראות 

מהמחזורים ונזקקו לכריכה מחודשת.
שבתי  רבי  היה  עומד  הכנסת,  בית  בפינת  שם,  אי 
הופשטיין הכורך אשר זה עתה סיים את תפילתו 
המתפללים  מצעירי  כמה  אליו  ניגשו  והנה  הזכה, 
כשחיוך דק על שפתותיהם ואמרו לו: ”רבי שבתי, 
בחודשים  פרנסתך  שכן  טוב,  התפללת  כנראה 

הקרובים מובטחת...“.
לתדהמתם הביט בהם רבי שבתי בפליאה. הוא לא 
הבין כלל על מה הם מדברים... הם ניסו להסביר לו 
בשנית כי בשל החבטות העזות נקרעו כריכותיהם 
אולם  לכורכם,  יצטרכו  ועתה  רבים  מחזורים  של 

רבי שבתי לא ידע על אלו חבטות מדובר.
עד מהרה התבררה העובדה המפעימה; כה שקוע 
כלל  לב  שם  שלא  עד  בתפילתו,  שבתי  רבי  היה 
הצעקות,  הכנסת.  בבית  ששררו  ולהמולה  לרעש 
היה  הוא  לאוזניו.  כלל  הגיעו  לא  החבטות  כמו 

שקוע בתפילתו הנלהבת ולא חש בדבר.
בנים,  חשוך  שבתי  רבי  אבי  היה  זמן  ”באותו 
ולתקופת השנה נולדתי אני“, סיים המגיד מקוז‘ניץ 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  ורבי  המדהים,  סיפורו  את 

נענה מיד ואמר בהתפעלות:
”יהודי בעל דרגת תפילה שכזו... לא ייפלא אפוא 

כיצד זכה לעת זקנותו לבן כה גדול“.
’תולדות המגיד מקוז‘ניץ‘ עמ‘ ר

מקורן של בקשות ’אבינו 
מלכנו‘

כוללות  מלכנו‘  ’אבינו  תפילות 
בקשות  מארבעים  למעלה  בתוכן 
ומעוררות  ברצף,  בפינו  הנאמרות 
בקרבנו רגשות של קודש בחודש 
בתעניות  והסליחות,  הרחמים 
בקשות  תשובה.  ימי  ובעשרת 
אלו שמקורן קדום מזמן התנאים 
הקדושים, נקבעו בסידור התפילה 
עוד מזמן הראשונים ונוסחן שונה 

והורחב במקצת קהילות.
על  לעמוד  ננסה  זה  קצר  במאמר 
נוסחן  פשר  את  להבין  מקורן, 
גודל  על  פנינים  בתמצות  ולהביא 

מעלתן.
’אבינו  כאמור, מקורן של בקשות 
מאוד.  עד  קדום  הינו  מלכנו‘ 
ויטרי  (מחזור  הראשונים  רבותינו 
עקיבא,  לרבי  אותן  ייחסו  שמז) 
שהתפלל  הראשון  היה  הוא  אשר 
בנוסח ’אבינו מלכנו‘, וכפי שהובא 
ברבי  ”מעשה  ב):  כה  (תענית  בגמרא 
ואמר  התיבה  לפני  שירד  אליעזר 
נענה.  ולא  ברכות  וארבע  עשרים 
ואמר:  אחריו,  עקיבא  רבי  ירד 
אלא  מלך  לנו  אין  מלכנו  אבינו 
רחם  למענך  מלכנו  אבינו  אתה. 

עלינו. וירדו גשמים“.
שם)  ויטרי  (מחזור  הראשונים  וכתבו 
כי כיוון שראו חכמים שנענה רבי 
עליה  הוסיפו  זו,  בתפילה  עקיבא 
בימי  לאומרן  וקבעו  בקשות  עוד 

סליחה.
רמז  הביא  (תתא)  משה‘  ב‘מטה 
מכך  הבקשות,  מחבר  לזהות 
חטאנו  מלכנו  ”אבינו  שהתיבות: 
’עקיבא  בגימטרייה  הינן  לפניך“ 
בן יוסף יסדו בו‘ (וראה שם שהביא עוד 
אופנים כיצד נרמז שמו של רבי עקיבא בסדר 

’אבינו מלכנו‘).

אות  תי“ז,  ונציה  (דפוס  שמות‘  ב‘ספר 
’עקיבה‘) כתב, שעל כך כיוונו  ע‘ ערך 
שהסיבה  כשאמרו  שם  בגמרא 
עקיבא  רבי  של  שתפילתו 
שהיה  מפני  הייתה  התקבלה 
חשש  לא  מידותיו:  על  מעביר 
את  בתפילתו  מלרמוז  עקיבא  ר‘ 
שם אביו ’יוסף‘ אף שהיה גר, וגם 
בתפילתו:  מלהתוודות  חשש  לא 

’חטאנו לפניך‘.

כנגד תפילת שמונה עשרה
כך  על  עמדו  הפוסקים  רבותינו 
תואם  אלו  בקשות  של  שסדרן 
של  האמצעיות  הברכות  לסדר 
השל“ה  כתב  וכך  עשרה,  שמונה 

בסידורו:
ונפלאה  גדולה  היא  התפילה  ”זו 
עשרה,  שמונה  תפילת  כדוגמת 
ורבי עקיבא נענה בתפילה זו. על 
וכלל  מאוד...  בה  לכוון  צריך  כן 
’אבינו  שהוא  מאחר  התפילה, 
כן  על  נשמותינו...  מצד  מלכנו‘ 
יתברך,  בו  דבוקים  להיותנו  נזכה 
ולא ידבק בנו שום קליפה ומשטין 
ועון  חטא  מעלינו  ויסר  ומקטרג, 
וזה  ויסלח.  ויכפר  וימחול  ופשע, 
בתשובה  שיחזירנו  ידי  על  יהיה 
כדי  רע  כל  מעלינו  ויסר  שלימה 
עת,  בכל  לעבדו  פנויים  שנהיה 
משיח,  וקרן  ישראל  קרן  וירומם 
אנחנו  כי  למענו  יעשה  זה  וכל 
חלק ה‘ מצד נשמותינו... ועל סוד 
’עשה  סיים:  ה‘]  חלק  [שאנו  זה 
והנורא  הגבור  הגדול  שמך  למען 

שנקרא עלינו‘“.

(או“ח  הלבוש  כתב  פירוט  ביתר 
תקפד ל):

כנגד  ועננו‘  חננו  מלכנו  ”‘אבינו 
בתשובה‘  ’החזירנו  הדעת‘,  ’חונן 
’סלח  בתשובה‘,  ’הרוצה  כנגד 
’כתבנו  לנו‘,  ’סלח  כנגד  ומחל‘ 
ישראל‘,  ’גואל  כנגד  גאלה‘  בספר 
’חדש  ’רפאנו‘,  נגד  רפואה‘  ’שלח 
’הרם קרן‘  ’ברך עלינו‘,  עלינו‘ נגד 
מעלינו‘  ’בטל  בשופר‘,  ’תקע  נגד 
יגון  ממנו  והסר  וכו‘  ’השיבה  נגד 
נגד  צר‘  כל  ’כלה  וכו‘.  ואנחה‘ 
ברחמיך  ’מחוק  איבים‘,  ’שובר 
’הרם  רחמיך‘,  ’יהמו  נגד  הרבים‘ 
תרום‘,  ’וקרנו  נגד  משיחך‘  קרן 
קרן  ’מצמיח  נגד  לנו‘  ’הצמח 
’שומע  נגד  קולנו‘  ’שמע  ישועה‘, 
[עוד  עליהם  והוסיפו  תפלה‘, 
צורכי  שאילת  שהן]  בקשות 

רבים“.
לומר  שכתבו  יש  לכך  כהמשך 
”חננו  האחרון:  מלכנו‘  ’אבינו  את 
ועננו כי אין בנו מעשים...“ בלחש. 
’חננו‘  בלשון  נתקן  שהוא  משום 
כנגד ה‘תחנון‘ הנאמר אחר שמונה 

עשרה (’אליה רבה‘ תקפד ה).
מפרש  היה  מדובנא  המגיד 
באדם  מעשה  משל:  בדרך  זאת 
בהקפה  סחורה  לרכוש  שביקש 
כדי שלאחר שיסחר וירוויח ממנה 
ניגש  למוכר.  דמיה  את  ישלם 
והקריא  המוכר  אל  אפוא  הוא 
בקשותיו.  רשימת  את  בביטחון 
לשלם,  כשנתבקש  לבסוף,  אולם 
בלחש  לו  ואמר  המוכר  אל  גחן 
ובתחנונים: ”אין בידי כרגע מעות 
את  לי  הענק  אנא  לך,  לשלם 
וכשארוויח  בהקפה,  סחורתך 

ממנה אשלם לך“. 
לבקש  שסיימנו  לאחר  אנו,  כך 
אנו  פונים  הרבות,  בקשותינו  את 
בלחישה לריבונו של עולם: ”חננו 
מעשים“,  בנו  אין  ”כי  ואף  ועננו“, 
בכל זאת ”עשה עמנו צדקה וחסד 
והושיענו“ (’כתבי המגיד מדובנא‘ ח“א עמ‘ 
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לשון ’אבינו מלכנו‘

למעלתה  מצינו  ביאורים  כמה 
’אבינו  בקשת  של  המיוחדת 

מלכנו‘ שתיקן רבי עקיבא:
א. המוכיח רבי ברכיה מקלימנטוב 

ביאר:
לבנו,  אב  שבין  היחס  הוא  שונה 
רחמי  לעבדו;  המלך  מיחס 
טבעיים  רחמים  הינם  לבנו  האב 
לעומת  מאליהם,  המתעוררים 
זאת העבד צריך לעורר את רחמי 
אדונו כדי שיחוס עליו. לפיכך אנו 
אם   – ’אבינו‘  לבקש:  מקדימים 
מצד  עלינו  רחם  כבנים,  לך  הננו 
אף   – ”מלכנו“  אולם  בניך,  היותנו 
אלא  לפניך  נחשבים  איננו  אם 
כעבדים, הרי מחלים אנו את פניך 
ברך  (’זרע  עלינו  ותרחם  שתחוס 

שלישי‘ [פרנקפורט תפ“ז] ח“א עמ‘ כז).

לתלמידיו  האחרונה  בשיחתו  ב. 
רבי  המשגיח  ביאר  תרצ“ו)  (עשי“ת 

לייב חסמן:
לא  אך  לבנו,  לתת  רוצה  האב 
המלך  האפשרות.  בידו  יש  תמיד 
לנתיניו  לתת  תמיד  יכול  לעומתו 
הוא  תמיד  לא  אך  שיחפצו,  ככל 
מעוניין בכך. לפיכך אנו מבקשים 
’אבינו מלכנו‘; הן אב אתה ובוודאי 
ברצונך לתת לנו כל טוב, ומאידך 
שבעולם  הטוב  שכל  מלך  הינך 
מבקשים  כן  ועל  לרשותו,  נתון 
אנו שתושיענו (’אור יהל‘ ח“א עמ‘ רצו).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעלה  ם
רבי שבתי הכורך דבוק בתפילתובקשות ’אבינו מלכנו‘


