
תפילה על חולה – בלא הזכרת שמו
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“ (יח א)

”לבקר את החולה“ (רש“י).

מניין למד רש“י שלמטרה זו נגלה ה‘ אל אברהם?

מגרמייזא  אלעזר  רבנו  בכתבי  נמצא  לכך  מאלף  פירוש 
בעל ’הרוקח‘:

אחד  כי  ב)  (טז  השנה  ראש  במסכת  הגמרא  דברי  לפי 
מהדברים שיש בהם סגולה לקרוע את גזר דינו של אדם 
’שינוי השם‘, יש לומר כי בתפילה על החולה ראוי  הוא 
כתבה  בפרשתנו  שמו.  מהזכרת  האפשר  ככל  להימנע 
אברהם,  של  שמו  שהוזכר  בלא  אליו“  ”וירא  התורה: 
ומכאן למד רש“י שלפי שאברהם היה חולה ובא הקדוש 

ברוך הוא לבקרו ולברכו, על כן לא הוזכר שמו.
’ילקוט ראובני‘; ’נחלת יעקב‘ – אבני שוהם אות י

ממרא הורה לברך ’על המילה‘
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘ ְּבֵאֵני ַמְמֵרא" (יח א)

”הוא [ממרא] שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו 
בחלקו“ (רש“י).

להימלך  צריך  אברהם  שהיה  הייתכן  המפרשים:  תמהו 
בעצת ממרא, כדי לקיים את מצוות ה‘?

המגיד  שפירא  משה  יוסף  רבי  נתן  לכך  מחודד  פירוש 
מזלאזיץ:

מברך:  חברו  בן  את  המל  כי  א)  רסה  יו“ד  (שו“ע  היא  הלכה 
המילה“,  על  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  אתה...  ”ברוך 
ולא ”למול“, זאת משום שלשון ’למול‘ משמעותה שעל 
המל מוטלת המצווה (פסחים ז ב), והרי עיקר המצווה אינה 
מוטלת עליו, אלא על האב. אך נחלקו הפוסקים (יו“ד שם 
ב) במקרה שהאב עצמו מל את בנו, האם גם אז לא ישנה 
ממטבע הברכה ויברך ’על המילה‘, או שמא כיוון שעיקר 

המצווה מוטלת עליו יברך ’למול‘.

על פי זה יש לפרש את כוונת רש“י: אברהם מל את עצמו 
(ב“ר מט ב), ולכן הסתפק באיזו לשון יברך. ועל כך נמלך 

עם ממרא, וממרא נתן לו עצה לברך ’על המילה‘.
’ברית אברם‘

למי השתחווה אברהם?
”ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְׁשַּתחוּ ָאְרָצה“ (יח ב)

בתחילה  אברהם  סבר  כי  רש“י  פירש  ד)  (פס‘  להלן 
זה  לפי  רגליהם.  לאבק  העובדים  ערבים  הינם  שאורחיו 
יש להבין כיצד השתחווה להם בטרם רחצו רגליהם מן 
האבק, והרי הלכה היא (רמ“א יו“ד קנ ג) שאסור להשתחוות 

לאדם הנושא פסל?

פירש רבנו חיים ויטל:

להשם  אלא  למלאכים,  השתחווה  לא  אבינו  אברהם 
הכנסת  של  זו  במצווה  שזיכהו  כך  על  כהודאה  יתברך, 

אורחים.
’עץ הדעת טוב‘ 

יש לברך על המאכל לפני נתינתו לאחרים
”ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו“ (יח ה)

לחם“,  פת  ”ואתנה  לומר:  צריך  אברהם  היה  לכאורה 
ומדוע נאמר: ”ואקחה“?

החסידית  הקריה  רב  אברמוביץ  יצחק  צבי  רבי  פירש 
בחצור הגלילית:

כתב ה‘באר היטב‘ (או“ח ריג א) כי המבקש לכבד את חברו 
במאכל או במשקה, יברך תחילה בעצמו ואחר כך יכבד 
זמן  כל  כי  ב)  לה  (ברכות  בגמרא  מבואר  שהרי  חברו.  את 

שלא בירך האדם על מאכלו אין המאכל נחשב שלו.

ַפת  ”ְוֶאְקָחה  תחילה  לאורחיו:  אברהם  אמר  אשר  וזאת 
ֶלֶחם“ – כדי לברך עליו בעצמי, ורק לאחר מכן אתן לכם 

”ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם“.
’טעם הצבי‘

מידה כנגד מידה
”ְלַמַען ָהִביא ה‘ ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו“ (יח יט) 

תיבת ’עליו‘ נראית לכאורה כמיותרת, שהרי כבר הקדים 
הכתוב: ”ְלַמַען ָהִביא ה‘ ַעל ַאְבָרָהם“?

ביאר רבי עזריה פיג‘ו בעל ’גידולי תרומה‘:
במסכת ברכות (ו א) מביאה הגמרא: ”אמר להם הקדוש 
ברוך הוא לישראל: ’אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, 
עשיתוני  אתם  בעולם;  אחת  חטיבה  אתכם  אעשה  ואני 
חטיבה אחת בעולם, שנאמר (דברים ו ד): ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ 

ֱאקֵינּו ה‘ ֶאָחד‘. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, 
שנאמר (דה“א יז כא): ’ּוִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ‘“.

אף כאן הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, מידה כנגד 
 – ”עליו“  אברהם   – דבר“  אשר  ”את  עליו  יביא  כי  מידה, 
ייחודו  את  פרסם  שאברהם  כפי  הוא;  ברוך  הקדוש  על 
הוא  ברוך  הקדוש  יפרסם  כך  בעולם,  יתברך  וגדלותו 
ב):  נא  (ישעיהו  ככתוב  אברהם,  של  וייחודיותו  גדלותו  את 

”ַהִּביטּו ֶאל ַאְבָרָהם... ִּכי ֶאָחד ְקָראִתיו“.
’בינה לעיתים‘ דרוש ע“ה

ברכת ’דיין האמת‘ על צערו של אברהם
”ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח“ (יט כו)

אשת  את  הרואה  כי  חכמים  אמרו  ב)  (נד  ברכות  במסכת 
”ברוך  ברכות:  שתי  מברך  מלח  לנציב  שנהפכה  לוט 
אתה... דין האמת“ – על מידת הדין שפגעה בה, ו: ”ברוך 
הקדוש  שזכר  שמתוך  על   – את  הצדיקים“  זוכר  אתה... 
ההפיכה,  מתוך  לוט  את  הציל  אברהם  את  הוא  ברוך 
ככתוב (להלן פס‘ כט): ”ַוִּיְזּכֹר ֱאקִים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת 

לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה“. 
נתקנה  האמת‘  ’דין  ברכת  הלוא  חיים‘:  ה‘חפץ  תמה 
שמת  גוי  על  אותה  מברכים  אין  כן  ועל  צער,  בעיתות 
(או“ח רכה ט), ומדוע יש לברכה על אשת לוט שלא הייתה 

ישראלית?
ותירץ: אכן, אין אנו מצטערים על מיתתה של אשת לוט, 
הייתה  גדולה  שכה  אבינו,  אברהם  של  צערו  על  אלא 
מידת הדין באותה שעה, עד שלא עמדה זכותו להצילה.
’שער הציון‘ ריח כב

הקדוש ברוך הוא שומע לתפילת לחש
ַהַּנַער  קֹול  ֶאת  ֱאקִים  ַוִּיְׁשַמע  ַוֵּתְבךְּ;  קָֹלּה  ֶאת  ”ַוִּתָּׂשא 
 ִהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלֱא ַוִּיְקָרא ַמְלַא
ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱאקִים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא 

ָׁשם“ (כא טז-יז)
אף כי הגר היא זו שנשאה את קולה, לא שמע אלוקים 

אלא "את קול הנער" – מדוע?
פירש רבי יוסף משה שפירא המגיד מזלאזיץ:

אמרו חכמים (ברכות כד ב): ”המשמיע קולו בתפלתו – הרי 
זה מקטני אמנה“, לפי שמראה בכך כאילו אין ה‘ שומע 
תפילת לחש (רש“י שם). לפי זה מובן: הגר נשאה את קולה, 
ועל כן שמע ה‘ דווקא את תפילת הנער, שמפני חולשתו 
את  אף  לפרש  יש  ובכך  חרישית.  והתפלל  בכה  בוודאי 
 – ָהָגר“   ָּל ַמה  ֱאקִים...   ַמְלַא ”ַוִּיְקָרא  הכתוב:  המשך 
חוששת  וכי  בתפילתך,  קולך  את  מרימה  את  מה  מפני 
”ַאל  לחש?  תפילת  שומע  הוא  ברוך  הקדוש  אין  כי  את 
ִּתיְרִאי“ מכך! שהרי ”ָׁשַמע ֱאקִים ֶאל קֹול ַהַּנַער“ דווקא 
לא  וחולשתו  חוליו  שמתוך  משום   – ָׁשם“  הּוא  ”ַּבֲאֶׁשר 

יכול היה להרים את קולו.
’ברית אברם‘

פרשת וירא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שמו

פני ם

יש להזדרז לקום כדי לא להפסיד אמן
ֵלאמֹר  ְּבלֹוט  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיִאיצּו  ָעָלה  ַהַּׁשַחר  ”ּוְכמֹו 

קּום...“ (יט טו)

ַוָּיִאיצּו  ָעָלה  ַהַּׁשַחר  ”ּוְכמֹו  התיבות:  ראשי 
הכולל],  [עם  ’אמן‘  בגימטרייה  הינם  ַהַּמְלָאִכים“ 
וכמו כן ידוע כי ’אמן‘ בגימטרייה ’מלאך‘; ”ֵלאמֹר 
להזדרז  האדם  על  כי  הכתוב  לנו  רמז   – קּום“ 
יחמיץ  שלא  כדי  במניין,  שחרית  לתפילת  לקום 
הטהורים  המלאכים  ואת  אמן  עניית  מצוות  את 

שנוצרים ממנה.
’חן וחס
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רזי אמונים  רזיזא
כדי לא ל ום

ל

מרמזי אמןם 
בפרשה

לרגל יום השנה הראשון להסתלקותו של מרן המשגיח הגה“צ רבי דב יפה זצ“ל
שיחול ביום ראשון י“ט בחשוון הננו להגיש בזאת קטע מתוך דברי חיזוק 

שנמסרו מפיו לכבוד כינוס ’בני אמונים‘ – אלול תשע“ו:

”הנה, הקדוש ברוך הוא ברא עולמו באופן שהנצרך ביותר, כחמצן ומים, הוא המצוי ביותר. 
אמר הסבא מקלם שכך גם ברוחניות, כיוון שהאמונה היא בסיס חיי הרוחניות, על כן היא 
קלה להשגה: ’שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה‘ (ישעיה מ כו). מה נפלא להיווכח שאף 
ה‘אמן‘ שבתוכה טמונים כל יסודות האמונה, זמינה ומצויה בכל מקום. בכל עניית אמן יש לנו 
הזדמנות לזכור את הקדוש ברוך הוא, לחיות עם תפקידנו בעולם, לחיות עם בורא עולם“.

ה‘אמן‘ 
זמינה 
ומצויה 
בגלל 
נחיצותה 

ב˜ול                בכוונ‰                 בחברו˙‡.ברכו˙ ‰˘חר:



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

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

הנודע,  הירושלמי  החסיד  של  עלומיו  בימי 
הגאון  של  סבו  זצ“ל,  גרוסמן  דוד  יצחק  רבי 
את  הוא  נטל  זצ“ל,  גרוסמן  ישראל  רבי 
בדרך  מירושלים  לצאת  ופנה  הנדודים  מקל 
הארוכה ומלאת הסכנות בואכה חצר הקודש 
מקרלין.  אהרן‘  ה‘בית  בעל  הגדול,  רבו  של 
ברגשות  עמד  שלא  אחר  הוא  עשה  זאת 
שמילאוהו  לרבו,  וההשתוקקות  הגעגועים 

במשך שנים רבות ולא נתנו לו מנוח.
מסע זה שהתארך למשך תקופה ארוכה, לא 
הראשונה  הפעם  דוד  יצחק  רבי  בעבור  היה 
שבה פגש ברבו הגדול. עשרים שנה לפני כן, 
בהיותו ילד צעיר, טרם עלותו לארץ הקודש, 
פרידה  ברכת  לקבל  מרדכי  רבי  אביו  נטלו 
מרבם ה‘בית אהרן‘. או אז זכה הנער ללחוץ 
את ידיו הקדושות של הרבי ולהתברך מפיו.

הראשונה  בפעם  זה,  מסע  של  בראשיתו 
שנכנס בדחילו ורחימו למעון קודשו של רבו, 
השתאה רבי יצחק דוד כשנטל הרבי את ידיו 
הידיים  ”את  עצמו:  לבין  בינו  ולחש  בחיבה 
דוד  יצחק  לרבי  פעם...“.  לחצתי  כבר  האלו 
בהתרגשות  בראשו  להנהן  אלא  נותר  לא 
ובהתפעמות מרוח הקודש שנגלתה אל מול 

עיניו.
חש  הקודש,  להיכל  דוד  יצחק  רבי  בהגיע 
שנים  אחר  איבריו.  בכל  הפושטת  ברגיעה 
סוף  סוף  געגועים,  ושל  השתוקקות  של 
מצאה נשמתו מרגוע. רבי יצחק דוד ידע כי 
זמן הביקור הינו מוגבל, והוא השתדל לנצל 
בעבותות  הרבי  אחר  נכרך  הוא  רגע.  כל  בו 
תוך  ממחיצתו,  מש  לא  וכמעט  אהבה,  של 
שהוא ממלא את כליו בניצוצות של קדושה 

ועבודת ה‘.
האברך  על  אהבה  הרעיף  מצידו  הרבי  אף 
הצעיר וקירבו באופן יוצא מן הכלל. הוא אף 
ולא  מופלאים  אהבה  ביטויי  ממנו  חסך  לא 
הרבה  ההערצה  את  מקורביו  מפני  הסתיר 

שרחש כלפיו, כפי שאירע בסיפור שלפנינו.
סדר יומו של הרבי בעל ה‘בית אהרן‘ מקרלין 
הוא  ישן  ולא  כמעט  לעייפה.  עד  עמוס  היה 
עיתותיו  כל  ואת  היממה,  שעות  במשך 
ה‘,  ובעבודת  בתורה  השקיע  וכוחותיו 
ממש  בהתבודדות,  העביר  הזמן  כשמרבית 

כאחד מן השרפים.
הקטנות  בשעות  כבר  החלה  קודשו  עבודת 
של הלילה. אחר שנם תנומה קלה על מיטתו, 
ללימוד  קום  ומשכים  כארי  מתגבר  היה 
לטבול  פונה  היה  אחר  ומעמיק.  עיוני  תורה 
ולהיטהר במקווה הסמוך לביתו, ומשם היה 
פונה לחדרו ופותח בעבודת הבוקר, באמירת 
ברכות השחר בקול ובכוונה רבה, דבר שארך 

זמן בלתי מבוטל.
לבד  להיות  הרבי  הקפיד  שעות  אותן  בכל 
אך  הקודש,  בעבודת  ראהו  לא  איש  בחדרו. 
מיוחדת  בעבודה  מדובר  כי  אמרו  השמועות 
להיות  השתוקקו  מהחסידים  רבים  במינה. 
לעשותה  הקפיד  הרבי  אך  בה,  שותפים 

בהסתר ובהצנע לכת.
כאמור,  דוד.  יצחק  רבי  היה  מכולם  שונה 
להשתוקקותו אל הרבי לא היה שיעור, וכמי 
יכול  כי  חש  הקודש,  מארץ  הגיע  עתה  שזה 
הוא להרשות לעצמו מעט יותר. בליבו גמלה 
החלטה כי הוא מוכרח להיות שותף לאותם 
רגעים נשגבים ומלאי הוד, ולו רק פעם אחת 

בחייו.
על  נח  העולם  שרוב  שעה  לילה,  באישון 
יצועו כשהוא שקוע בשינה עמוקה, השכים 
רבי יצחק דוד ממיטתו ופנה לעבר ביתו של 
הרבי. הוא המתין בשקט עד שיצא הרבי אל 
חדרו  עבר  אל  בלאט  פנה  אז  או  המקווה. 
ומיהר  אצבעותיו  קצות  על  נכנס  הרבי,  של 
ועבה  ארוך  צמר  מעיל  מאחורי  להסתתר 

שהיה תלוי על הקיר.
ובדומייה,  בחרדה  במקומו  הצטנף  הוא 
מהמקווה.  שישוב  לרבי  רוח  בקוצר  מצפה 
הרגעים נדמו לו כנצח. בליבו קינן חשש מה 
פן יתגלה מקום מחבואו, אולם הוא קיווה כי 
האפלולית ששררה בחדר באותה שעה, יחד 

הניתן,  ככל  עצמו  להחביא  השתדלותו  עם 
בטרם  הפחות  לכל  לגלותו,  מהרבי  תמנענה 

ישמע מפיו את ברכות השחר.
קרבים  הרבי  של  צעדיו  נשמעו  סוף  סוף 
נכנס  והרבי  נפתחה,  החדר  דלת  החדר.  אל 
פנימה, כשתואר פניו דומה למלאך ה‘. כמעט 
באמירת  הרבי  פתח  רגע  של  שהות  ללא 
כשכל  ובדביקות,  בהתלהבות  השחר  ברכות 
מלווה  בהטעמה,  מפיו  יוצאת  ומילה  מילה 

בנעימה מרגשת ומותאמת.
רבי יצחק דוד לא ידע את נפשו מרוב אושר. 
המאמץ היה שווה עד למאוד. נרגש הקשיב 
לענות  והקפיד  הרבי  של  לברכותיו  הוא 
באותם  וברכה.  ברכה  כל  אחר  אמן  בכוונה 
הבריאה  כאילו  לו  היה  נדמה  נעלים  רגעים 
של  גרונו  דרך  שירתה  את  משוררת  כולה 
הרבי, וכמעט שפרחה נשמתו מרוב מתיקות 

וערגה.
לצאת  ופנה  הברכות  אמירת  את  הרבי  סיים 
מהחדר להמשך עבודתו הקדושה. רבי יצחק 
דוד המתין קמעא עד שנשמעו הדי פסיעותיו 
המתרחקות של הרבי. רק אז הרשה לעצמו 
לחמוק בשקט אל מחוץ לחדר, כשרגליו כמו 

מרקדות מאליהן על גודל הזכות.
אך  סיפוקה,  אל  באה  נפשו  כי  היה  נדמה 
את  אחת  פעם  דוד  יצחק  רבי  משטעם  לא. 
טעמן של אותן דקות נפלאות, שוב לא ידע 
שובעה. בלילה שלמחרת התהפך על מיטתו 
בגעגועים, ובהגיע השעה לא יכול היה לעצור 
בעצמו, ושוב נשאוהו רגליו לעבר חדרו של 

הרבי.
לטבילת  הרבי  שיצא  עד  המתין  הפעם  גם 
התחבא  שבו  המקום  אל  ופנה  הבוקר, 
נשמע  שוב  מספר  דקות  לאחר  אמש.  בליל 
בכוונה  הברכות  את  האומר  הרבי  של  קולו 
ובנעימה, ורבי יצחק דוד, שבתמימותו חשב 
כי הרבי אינו יודע על קיומו, ענה אחריו אמן 
עד  להסתתר  המשיך  מכן  ולאחר  בכוונה, 

שהגיע הרגע המתאים לצאת מן החדר.
בימים הבאים המשיך רבי יצחק דוד במנהגו, 
קבע.  לאורח  אצלו  הדבר  הפך  מהרה  ועד 
חרשו  הרבי  נעלים  במחיצת  רגעים  אותם 
תלמים עמוקים בנשמתו, והגביהוהו טפחיים 

מעל הקרקע.
הרבי  כי  דוד  יצחק  רבי  היה  סבור  כאמור, 
הימים,  שבאחד  אלא  בהימצאותו.  חש  אינו 
לפנות בוקר, עת שהה הרבי בחדרו, יחד עם 
החסיד הנסתר והנעלם, עצרה לפתע מרכבה 
דמות  ירדה  מהמרכבה  הבית.  בפתח  הדורה 
העשירים,  מהחסידים  אחד  זה  היה  מוכרת. 
של  חדרו  לעבר  פנה  מהירים  בצעדים  אשר 
הרבי ומבלי לנקוש על הדלת נכנס אל החדר 
בבהילות.  הרבי  עם  לשוחח  מבקש  כשהוא 
החסיד התנצל על כי הוא נאלץ לבוא בשעה 
כה מוקדמת, כי עליו לצאת בהקדם לצורכי 

מסחרו.
הרבי  הקפיד  שבה  השעה  כאמור  זו  הייתה 
להיענות  מיהר  לא  לכך  ואי  לבדו,  לשהות 
התעקש  החסיד  אך  החסיד,  לבקשת 
אינו  החסיד  כי  הרבי  משנוכח  והתחנן... 
ממהר לצאת, פנה אליו בנימה של תרעומת, 
תוך שהוא מצביע לעבר המעיל הגדול התלוי 

על הקיר:
מסתתר  הפרווה,  מעיל  מאחורי  כאן,  ”הנה, 
אברך צעיר החביב עליי כאישון עיני, ועם כל 
זו,  בשעה  מאומה  עמו  לשוחח  יכול  איני  זה 
ואתה רוצה שאשוחח עמך במילי דעלמא?!“.
כי  לדעת  דוד  יצחק  רבי  נוכח  כן,  כי  הנה 
זה  סודו  את  הרבי  גילה  הרוחנית  בראייתו 
מכבר, ועם כל זאת, לרוב חביבותו נתן לכך 

הסכמה שבשתיקה.
מושפלות,  בפנים  החדר  מן  יצא  העשיר 
באמירת  קודשו,  בעבודת  פתח  והרבי 
כמנהגו,  ובהתעוררות  בכוונה  השחר  ברכות 
רבי  אחריו  עונה  הכבד  המעיל  כשמאחורי 

יצחק דוד אמנים נרגשות.
’גדול בישראל‘ ח“א עמ‘ 65

נקבים נקבים חלולים חלולים
הפסוק:  את  פירשו  ג)  א  (ב“ר  במדרש 
(תהלים  ִנְפָלאֹות“  ְועֵֹׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ”ִּכי 
הזה  הנוד  תנחום:  רבי  ”אמר  כך:  י)  פו 
כל  מחט,  של  כחוד  נקב  בו  יהיה  אם 
מחילים  עשוי  והאדם  ממנו,  יוצא  רוחו 
נקבים  מחילות],  [מחילות  מחילים 
נקבים, ואין רוחו יוצא ממנו. מי יעשה 

כן? ’ַאָּתה ֱאִקים ְלַבֶּד‘ (שם)“.
החכמה  עומק  את  לתאר  בבואנו  ואכן, 
אנו  מתמצתים  הגוף,  באיברי  הטמונה 
באופן  יצירתם  עובדת  בהזכרת  זאת 
חלולים“,  חלולים  נקבים  ”נקבים  של 
ובתיאור זה יש כדי להגדיר את האיברים 
(ראה  המפרשים  זאת  פירשו  וכך  כולם. 

טור ב“י וב“ח ריש סי‘ ו):

רבים  נקבים  ישנם  האדם  בגוף 
בראש  שונות;  למטרות  המשמשים 
קבועים  שבהם  נקבים  שני  קיימים 
כל  את  האדם  רואה  שדרכן  העיניים 
מה שסביבו. תחת העיניים יש את נקבי 
הנחיריים אשר באמצעותם אנו נושמים, 
מריחים ומוציאים את הליחה המיותרת 
מהגוף. למטה מהם נמצא הפה המיועד 
את  יש  הפה  ובתוך  ולדיבור,  למאכל 
האוכל  את  המוביל  הבליעה  בית  נקב 
לקיבה ואת קנה הנשימה שדרכו שואף 
את  ומוציא  לריאותיו  אוויר  האדם 
נקבים:  מלא  גופנו  וכך  מגרונו.  הדיבור 
נמצאים  וחלקם  מבחוץ  נראים  חלקם 
בחכמה  עשויים  וכולם  הגוף,  בתוך 
ובתבונה, כדי שיוכלו לשמש לתפקידם 

באופן התועלתי ביותר.
מחללים  אף  האדם  גוף  בנוי  כן  כמו 
שבו  הגולגולת  חלל  כדוגמת  חללים, 
נמצאות  שבו  הפה  חלל  המוח,  נמצא 
שדרכו  הלב  חלל  והשיניים,  הלשון 
חלל  הגוף,  איברי  לכל  הדם  נשלח 
הקיבה שבו נטחן האוכל וחלל הריאות 
ומשם  סינון  תהליך  האוויר  עובר  שבו 

נשלח החמצן לדם ועוד.
תיבות  כי  (שם)  הטור  כתב  זאת  מלבד 
בגימטרייה  הינן  חלולים‘  ’חלולים 
כלל  כנגד  ושמונה  ארבעים  מאתיים 
נועם‘  (’אמרי  הגר“א  וביאר  הגוף.  איברי 
ברכות ס ב) כי כיוון: ”שאין איבר שאין לו 
חלל“,  להן  יש  השערות  ואפילו  חלל, 
נמצא שבלשון זו אנו מודים על בריאת 

כל האיברים כולם.
החכמה  כי  א),  (שם  הלבוש  ביאר  עוד 
חלולים  נקבים  ב“נקבים  הטמונה 
הכוחות  בארבעת  מתבטאת  חלולים“ 
גוף  מערכות  כלל  את  המפעילים 
האדם, והם: ”המושך, הדוחה, המחזיק 
המאכל  את   – המושך  והמעכל“; 
הדוחה  הגוף,  תוך  אל  הצח  והאוויר 
והפסולת,  המעופש  האוויר  את   –
 – והמעכל  לגוף  הנצרך  את   – המחזיק 
המבליע את רכיבי האוכל הנצרכים אל 
המושך  שהכוח  כיוון  האיברים.  תוך 
והכוח הדוחה – תלויים בנקבים, לפיכך 
נכפל: ”נקבים נקבים“. וכן, כיוון שהכוח 
המחזיק והכוח המעכל תלויים בחללים, 

לפיכך נכפל: ”חלולים חלולים“.

חלולים או חללים
’חלולים‘  לגרוס  שיש  כתב  (שם)  בטור 
משה‘  ב‘דרכי  וביאר  ’חללים‘.  ולא 
’חללים‘  שלשון  משום  זאת  כי  (שם) 
משמעותה אף הריגה, כמו ’בחלל חרב‘ 
(במדבר יט טז). וב‘בית יוסף‘ ביאר את טעם 
לשון  שייך  לא  חלל  שעל  לפי  הדבר, 
אך  היעדר,  משמעותו  חלל  כי  בריאה, 
האיבר  על  מתפרשת  ’חלולים‘  לשון 

עצמו שהוא נברא חלול.

על דברי ה‘בית יוסף‘ תמה הב“ח: הלוא 
כפי  היעדר,  על  אף  בריאה  לשון  מצינו 
’ובורא  שאנו אומרים בתפילת שחרית: 
אור?  היעדר  הינו  חושך  כי  אף  חשך‘, 
לדברי  כי  א)  ו  (או“ח  הט“ז  הקשה  ועוד 
על  מתפרשת  זו  שלשון  יוסף‘  ה‘בית 
האיברים, היה עלינו לומר אף ’נקובים‘ 

ולא ’נקבים‘?
על  אמנם  חילק:  (שם)  מגדים‘  וב‘פרי 
בריאה,  לשון  שייכת  נקבים  ועל  חושך 
מעשה;  נצרך  עשייתם  לצורך  כי 
הסרת   – ולנקב  האור,  הסרת   – לחושך 
מאליהם,  נעשים  החללים  אולם  תוכו. 
באמצעות בריאת האיבר הסובב אותם, 

ועל כן לא שייך לומר ’וברא... חללים‘.

גלוי וידוע לפני כסא כבודך
רק  כי  אנו  מצהירים  הברכה  בהמשך 
לפני הקדוש ברוך הוא ”גלוי וידוע“ עד 
נברא  שבה  החכמה  היא  עמוקה  כמה 

גופנו, באופן המושלם והראוי ביותר.
פשר  על  עמדו  מהמפרשים  רבים  אכן, 
העובדה שאנו מזכירים בברכה זו: ”גלוי 
וידוע לפני כסא כבודך“, מפני מה בחרו 
להודות דווקא כאן בלשון זו ולא בלשון 

השגורה: ’לפניך‘?
רבנו  ביאר  הספר)  (ריש  המנהגות‘  ב‘ספר 
על  מלמדתנו  זו  לשון  כי  מלוניל  אשר 
בחר  האדם,  יצירת  קודם  שעוד  כך 
האדם  את  לברוא  הוא  ברוך  הקדוש 
באופן זה של ”נקבים... חלולים...“, כדי 
שכך יבין האדם את שפלותו מול כיסא 
ולא  לבבו  את  יכניע  כך  ומתוך  הכבוד, 

יתגאה.
עוד ביאר רבנו הגר“א שתיקנו לשון זו 
הסוברים  הטועים  מדעת  להוציא  כדי 
על  משגיח  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  כי 
ביותר,  והפחותות  השפלות  הבריות 
לשון  זו  בברכה  דווקא  סידרו  כן  ועל 
במקום  שאפילו  ללמדך  מופלגת:  כה 
השגה  אין  למלאכים  שאף  נשגב  כה 
בו, צופה הקדוש ברוך הוא ומשגיח על 
החלק השפל והנמוך ביותר בעולמו, כי 
השגחתו  מבלי  לפעול  היכול  דבר  אין 

(’אמרי נועם‘ ברכות ס ב).

שליט“א  מרמורשטיין  דב  יעקב  רבי 
לעניין  בהקשר  מיוחדת  הארה  מאיר 
היום,  של  הראשונות  בדקות  כבר  זה: 
בעיצומן של ברכות השחר אנו מעידים 
לבין  בינינו  שיש  המיוחד  הקשר  על 
הקדוש ברוך הוא. קשר המתבטא דרך 
כל אחד ואחד מאיברינו שעליו משגיח 
גבוה,  מעל  גבוה  השוכן  העולם  בורא 
הגהת  (ראה  נתון  רגע  בכל  כבודך‘  ב‘כסא 

הרמ“א או“ח ו א).

נמצא אפוא שברכות השחר שבהן אנו 
מודים על הטובות שעושה עמנו ה‘ בכל 
שבינינו  האיתן  לקשר  היסוד  הינן  יום, 
עד  המגיע  קשר  יתברך,  הבורא  לבין 
’כסא כבודך‘. כיוון שכך, עליהן להיאמר 
ידיעה  מתוך  ביותר,  המושלמת  בצורה 
עמוקה שאי אפשר להתקיים כלל, ולו 
אף לרגע אחד מבלי להזדקק לחסדי ה‘. 
ולהשלים  לחזק  ניתן  הזו  הידיעה  את 
באמצעות הקפדה על עניית אמן אחרי 
הברכות, שזו היא הצהרת אמונה שאין 

כדוגמתה.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
’חברותא‘ נסתרת לברכות השחר

רופא כל בשר
- ב -


