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

”לבקר את החולה“ (רש“י).
הייתה  לאברהם  ה‘  התגלות  שמטרת  רש“י  למד  מהיכן 

כדי לבקרו בחוליו?
פירש רבי שמריה זלמן מלייפניק:

בגמרא (ר“ה טז ב) נמנו כמה דברים המסוגלים לקרוע גזר 
דין מעל החולה, וביניהם: ’שינוי השם‘, ויש ללמוד מכך 
המקורי  שמו  מהזכרת  האפשר  ככל  להימנע  ראוי  כי 
התורה:  שכתבה  בכך  כי  לומר  יש  זה  לפי  החולה.   של 
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“, מבלי להזכיר את שמו של אברהם, רמזה 
שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא בשעת חוליו כדי לבקרו 

’נחלת יעקב‘ – ’אבני שוהם‘ [אמשטרדם תפ“ד] אות י ולברכו.

בקשה על השראת השכינה
”ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּדך“ (יח ג)

שהיא  נשגבה  בקשה  אבינו  אברהם  ביקש  אלו  בדבריו 
המפתח לכל תפילותינו ובקשותינו עד עצם היום הזה; 
השרה   –  “ַעְבֶּד ֵמַעל  ַתֲעבֹר  ָנא  ”ַאל  עולם,  של  ריבונו 

שכינתך עלינו תמיד, ולעולם אל תסתיר פניך מאיתנו.
’היכל רחל‘ [לר“ר וולפביץ]

ענווה כתנאי לקבלת התפילה
ְוָאֹנִכי  ה‘  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ”ַוַּיַען 

ָעָפר ָוֵאֶפר“ (יח כז)
פירש רבי יצחק הויכגלרנטר רבה של זאמושטש: 

אמרו  שכך  התפילה,  לקבלת  תנאי  היא  רוח  שפלות 
אלא  נשמעת  אדם  של  תפילתו  ”אין  ב):  ה  (סוטה  חכמים 
אם כן משים לבו כבשר [שהוא רך], שנאמר (ישעיה סו כג): 
’ָיבֹוא ָכל ָּבָׂשר ְלִהְׁשַּתֲחֹות‘“. זאת הסיבה שאמר אברהם: 
שתפילתי  אני  ובטוח  ה‘“,  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ”ִהֵּנה 

תתקבל, שכן: ”ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר“.
’זכרון יצחק‘ [זאמושטש תקפ“ב]

מי תיקן תפילת ותיקין?
”ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני; ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר 
ֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא צֲֹעָרה“ (יט יח; כא; כג)  ַהֶּזה...; ַהּׁשֶ
”ְּבָבעוּ ִמיָנ, ַאְמִּתין ִלי ָׁשָעה ְזִעיָרא ַעד ְדִנְתּבֹועַ ַרֲחִמין ִמן 

ֳקָדם ה‘“ (תרגום יונתן פס‘ יח).
תקנום“,  אבות  ”תפלות  ב):  כו  (ברכות  חכמים  מאמר  ידוע 
בשם  השנייה  שבאות  התפילות)  (תיקון  האבודרהם  וכתב 
כל אחד מהאבות, נרמז מועד התפילה שתיקן: ’אברהם‘ 
ואמר  הוסיף  ערב.   – ’יעקב‘  צוהריים,   – ’יצחק‘  בוקר,   –
ה‘חידושי הרי“ם‘ כי את זמן תפילת ’ותיקין‘ תיקן לוט, 

ואף זו נרמזה באות השנייה של שמו: ו‘ – ותיקין.

אב“ד  זילברמן  משה  שאול  רבי  הביא  לדברים  ראייה 
לוט  שביקש  לאחר  יונתן‘:  ה‘תרגום  מלשון  ווירשוב 
ובשעה  לבקשתו,  ה‘  נענה  להתפלל,  כדי  זעירא‘  ’שעה 

ש‘השמש יצא על הארץ‘ ניצלה העיר צוער. 
הערות הגרש“מ בראש ספר ’פרדס יוסף‘ ח“ב

’דיין האמת‘ על תוקף מידת הדין
”ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח“ (יט כו)

במסכת ברכות (נד ב, וראה שו“ע או“ח ריח ח) נאמר כי הרואה 
ברכות:  שתי  מברך  מלח  לנציב  שהייתה  לוט  אשת  את 
’ברוך דיין האמת‘ על מידת הדין שפגעה בה, ו‘ברוך זוכר 
אברהם,  של  בזכותו  ניצל  שלוט  כך  על  הצדיקים‘  את 
ככתוב (להלן פס‘ כט): ”ַוִּיְזּכֹר ֱאקִים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת 

לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה“. 
תמה ה‘חפץ חיים‘: הרי פסק ה‘שולחן ערוך‘ (או“ח רכה ט) 
שכיוון שברכת ’דיין האמת‘ נתקנה בעת צער ואין לברכה 

על גוי שמת, ומדוע יש לברכה על אשת לוט?
ותירץ: אכן, אין אנו מברכים אותה על צערנו במות אשת 
לוט, אלא על תוקף מידת הדין שהתגלתה באותה שעה, 
שאפילו זכות אברהם הצדיק לא עמדה לאשת לוט, והיא 

הפכה לנציב מלח. 
’שער הציון‘ ריח כב

אין ישועה בלא תפילה
”ַוה‘ ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ה‘ ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר“ 

(כא א)

מכך שנסמכה פקידת שרה לפקידת נשות בית אבימלך, 
למדנו ש‘כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו 
דבר הוא נענה תחילה‘ (ב“ק צב א). ולכך, לאחר שהתפלל 

אברהם על אבימלך הקדימה ונפקדה שרה (רש“י).
לא  אברהם  הלוא  כאשר):  ד“ה  ב  צב  (ב“ק  התוספות  תמהו 
הוצרך כלל להתפלל על פקידת שרה, שכן כבר הובטח 
אין  אכן  כי  פירשו  ולכך  י)?  יח  (לעיל  המלאך  מפי  כך  על 
פקידת  בעצם  תחילה‘  ’נענה  שאברהם  חכמים  כוונת 
שרה, אלא על כך שילדה בקלות וללא צער, כפי שביקש 

על נשות אבימלך שירפאו וילדו בנחת ובנקל.
פקידת  בעצם  תחילה‘  ’נענה  שאברהם  רש“י  דברי  את 

שרה ביאר המהר“ל מפראג:
הישועה  תצא  לא  לאדם,  ישועה  ה‘  מבטיח  כאשר  אף 
לפועל אלא באמצעות סיבה שאותה מכין ה‘ כדי לקיים 
הוא  ברוך  הקדוש  שהבטיחו  לאחר  כאן,  אף  דברו.  את 
על  להתפלל  שיקדים  סיבב  שרה,  פקידת  על  לאברהם 
אבימלך, ובכך יכולה הייתה ההבטחה לצאת אל הפועל, 

שכן המתפלל על חברו נענה תחילה.
בדומה לכך פירש המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין: 

לאחר  שאף  עולם,  של  במנהגו  הוא  ברוך  הקדוש  טבע 
מבלי  להתקיים  ההבטחה  תוכל  לא  הישועה,  הבטחת 
לאדם  שטמון  ”ייתכן  וכלשונו:  כך.  על  האדם  שיתפלל 
רב טוב, וכל שחסר לו הוא עניין התפילה, ובעת שיתפלל 

יזכה לכל הצפוי והמובטח לו“. 
חידושי אגדות למהר“ל ב“ק צב א; ’אור יחזקאל‘ ח“ד עמ‘ קעג
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לענות ’אמן‘ אף אם ’אין סיכוי‘...
”ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה 
ָׂשָרה“  ָצֲחָקה  ֶּזה  ָלָּמה  ַאְבָרָהם  ֶאל  ה‘  ַוּיֹאֶמר  ָזֵקן;  ַואדִֹני 

(יח יב-יג)

האמינה  לא  ששרה  הייתכן  טו):  (יח  הרמב“ן  הקשה 
לדברי המלאך?!

וכיוון  במלאכים,  שמדובר  ידעה  לא  שרה  וביאר: 
שחשבתם לאנשים פשוטים גיחכה בליבה על דבריהם. 
ענתה  שלא  כך  על  הייתה  כלפיה  הטענה  ואמנם, 
אחריהם אמן, שאף אילו אכן היו אנשים פשוטים היה 

לה לומר: ”אמן כן יעשה ה‘“.
ספורות  שנים  כי  מסופר,  פינשטיין  משה  רבי  על 
לאחד  מילה  ברית  בשמחת  השתתף  פטירתו  קודם 
מניניו. כאשר בירכוהו הדרשנים שיזכה להאריך ימים 
הישיש  הגאון  ענה  הנימול,  של  בחתונתו  ולהשתתף 

אחריהם אמן בכל ליבו. והסביר כשדמעות בעיניו:
זו  לברכה  אין  הטבע  ובדרך  וחולה,  זקן  הנני  כי  ”אף 
סיכוי להתקיים, עניתי אחריה אמן בכל ליבי. שהלוא 
כששמעה  בקרבה  שצחקה  על  שרה  שנתבעה  מצינו 
הקדוש  הוכיחה  ואף  שתיפקד,  המלאך  הבטחת  את 
ברוך הוא על כך כנאמר (פס‘ יד): ’ֲהִיָּפֵלא ֵמה‘ ָּדָבר‘. וכפי 
שפירש הרמב“ן שאף על ברכתו של הדיוט היה עליה 

להשיב: ’אמן, כן יעשה ה‘“.
”מכאן נוכל ללמוד, שאם, לדוגמה, מקיש עובר אורח 
אביון על הדלת, ולאחר שמעניקים לו נדבה הוא מברך 
כן  ’אמן,  ישיב:  לא  אם  הגיונית,  לא  בברכה  הנותן  את 
לא  שהרי  קפידא,  עליו  להתעורר  עלולה  ה‘‘  יעשה 

ייפלא מה‘ דבר.
בכל  ’אמן‘  הברכה  אחר  ”עונה  הגאון,  סיים  אני“,  אף 

ליבי, מה גם שמשיח צדקנו יכול לבוא בכל רגע...“
קונט‘ ’מאן מלכי רבנן‘ [נדפס בראש שו“ת ’אגרות משה‘ ח“ח] עמ‘ 43

באחד ממכתביו של רבי עקיבא איגר לבנו רבי שלמה, 
להשתתף  ממנו  נבצר  בחולשתו  כי  על  הוא  מתנצל 
אשת  הינדל  מרת  סופר‘  ה‘חתם  (בת  נכדתו  בחתונת 
רבי דוד צבי עהרנפלד), אולם מבקש: ”תזכירו אותנו 
אצלי  יקר  כי  לברכנו,  בשמחתכם,  העדה  במסיבת 

להתברך מפי הציבור העונה אמן“.
שו“ת וחידושי רע“א [ירושלים תש“ז] סי‘ טו
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ונ‡מר ‡מן – עונים ‡מן ב‡מונ‰. 
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יהודה  יקותיאל  רבי  הקדוש  הרבי  היה  ידוע 
מצאנז- חיים‘  ’שפע  בעל  זצ“ל  הלברשטם 

את  עבר  שבה  העילאית  בגבורה  קלויזנבורג 
הוא  האיומות  הזעם  בשנות  השואה.  מאורעות 
שכל את זוגתו ואת אחד עשר ילדיו הקדושים 
השם ייקום דמם, אולם לאחריה לא נפל ליבו, 
להקים  האפר  תילי  מתוך  כארי  התגבר  והוא 
והייתה  קמה  אשר  צאנז  ממלכת  את  מחדש 

לתפארת בכרם בית ישראל.

ובמצוק  בצר  המחנות,  מיושבי  רבים  בעוד 
הרבי  שמר  אנוש,  צלם  איבדו  עליהם  שעברו 
זי“ע במסירות נפש על הנהגות קודשו. אף בגיא 
אושוויץ  ההשמדה  במחנות  בהיותו  צלמוות, 
במחנה  פרך  עובד  כאסיר  מכן  ולאחר  ודכאו, 
כך  כחמורה;  קלה  הנהגה  על  דקדק  מילדורף, 
השבת,  ביום  מטלטול  להימנע  מתאמץ  ראוהו 
לתפילה  מניינים  אוסף  משנה,  לחם  על  בוצע 
ועוד כהנה וכהנה הנהגות קודש שבהן הקפיד 
כביכול לא היה נתון עתה בסכנת מוות מיידית.

הקפדה יתרה הקפיד הרבי בשנות השואה על 
כי  עצמו  על  העיד  לימים  המאכלים.  כשרות 
עצמו  על  קיבל  אושוויץ  למחנה  כניסתו  עם 
שלא להסתמך על היתר ’פיקוח נפש‘ ולהימנע 
לכל  עמד  זו  ובקבלה  לפיו,  פיגולים  מלהכניס 

אורך התקופה שעשה במחנות.

נפש  מסירות  ממנו  דרשה  זו  אמיצה  החלטה 
שהיה  הדלוח  הפיגולים  מרק  שכן  ממש,  של 
מוגש לאסירי המחנות היה חלק מרכזי ועיקרי 
בתפריט הדל שבאמצעותו החזיקו את נשמתם 
לרדת  הצליחו  לא  שסביבו  האסירים  באפם. 
איסור,  מאכילת  נמנע  כשראוהו  דעתו  לעומק 
כדי  כוח  כנגדו  להפעיל  ניסו  שאף  מהם  היו 
שיסכים לאכול, בתואנה כי הוא מסכן את נפשו 

בכך, אך הרבי לא נכנע.

בשלהי  שמסר  חומש  בשיעור  הרבי  סיפר  כך 
שנת תשד“מ:

קודש,  שבת  בערב  אושוויץ  למחנה  הגעתי 
מהרכבת  כשהורדנו  מיד  בבוקר.  עשר  בשעה 
דחקו בנו הקלגסים תוך הפעלת כוח ואכזריות 
לאחר  המחנה.  תוככי  אל  ולהיכנס  למהר 
שבררו מתוך הבאים את האנשים שהיו כשירים 
לעבודה, ואני בתוכם, הגישו לפנינו מאכל בשרי. 
בהיותנו רעבים עד מוות, מיהרו כולם להתנפל 
על האוכל שהוגש להם. חבריי המריצוני שאגש 
כי  באומרי  סירבתי  אני  אולם  עימהם,  אני  אף 
בשום פנים ואופן לא אסכים להתגעל במאכלי 
איסור; ’וכי אתן לרשעים אלו אשר נטלו מעימי 
את כל אשר לי, ליטול ממני אף את נשמתי?!‘ 

תמהתי.

כך צמתי לאורך כל אותו יום שישי, וכששקעה 
רעב  הייתי  כנפיה,  את  פרסה  והשבת  החמה 
ותשוש עד מאוד, וכך אף נרדמתי באותו לילה 

מר.

המחנה  ברחבי  נשמע  שוב  השבת  יום  בבוקר 
את  ולקבל  לצאת  האסירים  לכל  הקורא  כרוז 
היא  אף  הייתה  שכקודמתה  הבוקר,  ארוחת 
הצריף  התרוקן  רגע  בן  טרפה.  מבשר  מורכבת 
בעצמי,  מכונס  לבדי,  בו  נותרתי  ואני  מיושביו, 

רעב וצמא.

עצמי  על  קיבלתי  השואה  ימי  בתחילת  כבר 
לקבל באהבה את כל המאורעות שיעברו עליי, 
השבת,  ביום  ובפרט  כלל,  לבכות  נהגתי  לא 
מעיניי  הדמעות  התפרצו  פעם  באותה  אולם 

מבלי שיכולתי לעצור בעדן.

שנבע  בכי  ואיום,  נורא  בבכי  פרצתי  לפתע 
בהם.  שרוי  שהייתי  והייסורים  הצער  ממעמקי 

במר ליבי זעקתי לפני היושב במרומים:

לקחת  לי  אשר  כל  את  עולם,  של  ”ריבונו 
וחסר  ערירי  בעולם,  בודד  נותרתי  מעמדי; 
כול – הכי דווקא עתה נגזר עליי לאכול נבלות 
וטרפות?! לא ולא! אינני רוצה בכך! בשום אופן 
בנחישות  הכרזתי  וטרפות!“  נבלות  אוכל  לא 

ומתוך אמונה תמימה.

עודי ממרר בבכיי, והנה לפתע נכנס אל הצריף 
הרבי  הינכם  ”האם  בבהלה:  ושאלני  יהודי 

מקלויזנבורג?!“ 

ופחד  באימה  נתקפתי  להשיב,  מיהרתי  לא 
את  להרוג  במיוחד  הקפידו  הנאצים  כי  ביודעי 
נכנס  כדי דיבור  תוך  אולם  הרבנים והחשובים. 
לגשת  מוכרח  הינך  ”רבי,  לי:  ואמר  נוסף  יהודי 
מישהו  עומד  הצריף  לפתח  סמוך  שכן  מיד, 

וממתין לך.

אל  לגשת  אם  כי  ברירה  כל  בידי  נותרה  לא 
זה  היה  שמא  מאוד  חששתי  בליבי  הפתח, 
אחד מאנשי ה‘קאפו‘, אולי אפילו חייל אס-אס 
לי  היה  לא  אולם  בנפשי,  יד  לשלוח  המבקש 

להיכן להימלט.

אל  הגעתי  כאשר  הפתעתי  הייתה  רבה  מה 
הדור  מבוגר,  ביהודי  לראות  ונוכחתי  הפתח 
הרבי  ”האם  אלו:  במילים  ששאלני  מראה 
בליבי  השתוממתי  דודך...?“,  היה  מקשאנוב 
לפשר השאלה; מהיכן יודע יהודי זה את זהותי, 
מיניה  השבתי  אולם  ייחוסי?  את  לו  גילה  ומי 
מקשאנוב  דוד  ר‘  הרה“צ  הדבר!  ”אמת  וביה: 

זצ“ל אכן היה דודי“.

באומרי זאת מיהר היהודי להושיט לי כיכר לחם 
טרייה וצנצנת ריבה, תוך שהוא אומר: ”הבאתי 

זאת כדי שיהיה לכם מה לאכול...“

בטרם הספקתי להגיב או להודות, נעלם האיש 
מעיניי, ומאז לא ראיתיו לעולם.

עזבני  לא  יתברך  השם  כי  בחוש  בכך  ראיתי 
ומרוצה  לתפילתי  ברחמים  מאזין  הוא  לרגע, 
ממאכלי  להתנזר  עצמי  על  שקיבלתי  מכך 
טרפה. באותו מעמד שבתי וחיזקתי את הקבלה 
שקיבלתי על עצמי; הבטחתי שוב בכל תוקף כי 
טרפה.  מאכלי  מאכילת  להינזר  אמשיך  לעולם 
אף  ה‘  בחסדי  הפת,  על  קידשתי  מכן  ולאחר 
מצאתי מים ליטול ידיי, בירכתי המוציא וישבתי 

לסעוד את סעודת יום השבת.

רבים מאלו שלעגו לי וניסו קודם למנוע בעדי 
מלהתמיד בקבלתי, נוכחו עתה לראות בעיניהם 
כי יש אלוקים בארץ וכי הוא שומר את נפשות 

חסידיו ומצילם.
’לפיד האש‘ ח“א עמ‘ קעג

פנינים וביאורים
פפפנייניתעתענה אמונים  על ’ברכת המזון'

סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  עעעלל ססייפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ג‘)

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

לחם וריבה שנשלחו מן השמיים
’העשירי קודש לה‘‘

ברכה  של  קדושתה  רוב  בשל 
בפתיחתה  חכמים  תיקנו  זו, 
שבחים  עשרה  של  סדרה 
א.  הם:  ואלו  בהדרגה,  העולים 
”הא-ל“; ב. ”אבינו“; ג. ”מלכנו“; 
”בוראנו“;  ה.  ”אדירנו“;  ד. 
ח.  ”יוצרנו“;  ז.  ”גואלנו“;  ו. 
ט.  יעקב“;  קדוש  ”קדושנו 
”רוענו רועה ישראל“; י. ”המלך 

הטוב והמטיב“.
וביאר המהר“ל:

הברכה  כי  אמרנו  כבר  ”כי 
היא  והמטיב  הטוב  שהוא 
במה  הכל,  על  עליונה  ברכה 
שהוא יתברך טוב ומטיב לכל. 
ולכך עולה עשרה מדרגות עד 
לגמרי,  קודש  שהוא  העשירי 
כי כל עשירי הוא קודש. ומצד 
העשירי  שהוא  זאת  מדריגה 
הוא  והמטיב‘],  הטוב  [’המלך 
טוב ומטיב לכל. והבן הדברים 

האלו מאד“ (’גבורות ה‘‘ הגש“פ).
מידת החסד שבתוך הדין

ה‘  כלפי  הנאמר  ’הא-ל‘  תואר 
מבטא את מידת חוזקו וגבורתו 
(מל“ב  הכתוב  כלשון  א),  יב  (במ“ר 

ומאידך  ָהָאֶרץ“,  ”ֵאיֵלי  טו):  כד 

החסד  מידת  את  מבטא  הוא 
ג):  נב  (תהילים  ככתוב  והרחמים 
שמות  (רש“י  ַהּיֹום“  ָּכל  ֵא-ל  ”ֶחֶסד 
ואמנם,  ז).  שער  אורה‘  ’שערי  ו;  לד 

ל  דף  צו  זוהר  (ראה  הקדוש  בזוהר 
מסמל  זה  ששם  מבואר  א)  ב-לא 

הרחמים.  שבתוך  הגבורה  את 
מידה  בכוח  האדם,  זכאי  שאם 
על  הרחמים  מידת  גוברת  זו 
מידת הדין, אף בשעה שמידת 

הדין שולטת בעולם. 
בתוספות (ר“ה יז ב בהגה“ה) מבואר 
מתבטאת  ’א-ל‘  מידת  כי 
שמספק  המזון  בעניין  במיוחד 
וכלשונם:  הברואים,  לכל  ה‘ 
כי  חוזק,  מידת  היא  ”‘א-ל‘ 
לכל  מזון  מכין  הוא  חזקה  ביד 
הבריות“. רבי יצחק למפרונטי 
מידות)  עשרה  שלש  ערך  יצחק‘  (’פחד 

את  התוספות  לדברי  הסמיך 
עזריה  בן  אלעזר  רבי  דברי 
קיח  (פסחים  בגמרא  שהובאו 
אדם  של  מזונותיו  ”קשין  א): 
כי:  וביאר  סוף“,  ים  כקריעת 
גבורה,  מדת  לזה  צריך  ”לכך 
כדי להתגבר על הטבע ולהכין 

מזון לכל הבריות“.
הייתכן  רבים:  תמהו  זה  בעניין 
הקדוש  לפני  קשה  דבר  שיש 
ומדוע  יכול?  הכול  הוא,  ברוך 
נדרשת  המזונות  בעניין  דווקא 
כי  שביארו  ויש  יתרה?  גבורה 
על  הגמרא  כוונת  אין  בוודאי 
כך  על  אלא  המזונות,  עצם 

מעשיו  מצד  רבים  שבמקרים 
פרנסה,  לקבל  ראוי  האדם  אין 
בשר  למלך  זאת  נדמה  ואם 
יפרנס  שהוא  הייתכן   – ודם 
בהם  וייתן  לו  החוטאים  את 
לא  אולם  כנגדו?!  לפעול  כוח 
לשם  אשר  הרחמן,  אבינו  כן 
הרחמים  מידת  את  שיתף  כך 
בתוך מידת הדין, כדי שלמרות 
הוא  יוכל  האדם  של  עוונותיו 
להמשיך ולהתקיים בעולם, וזו 
היא גבורה מיוחדת אשר כמוה 
כגבורה שהתגלתה בקריעת ים 
ישראל  נושעו  אז  שאף  סוף, 
אף שלא היו ראויים לכך מצד 

מעשיהם (ראה ’לאנוש בינה‘ עמ‘ תה).

בנים של מלך
צירוף הכינויים: ”אבינו מלכנו“ 
בתפילותינו,  רבות  מופיע 
הנאמרות  בתפילות  ובפרט 
כעשרת  מיוחדים,  בזמנים 
לצירוף  ותעניות.  תשובה  ימי 
וכפי  מיוחדת,  סגולה  יש  זה 
כי  ב)  כה  (תענית  בגמרא  המסופר 
באחת משנות הבצורת התפלל 
רבי אליעזר תפילות רבות ולא 
רבי  אחריו  בא  וכאשר  נענה, 
מלכנו...‘  ’אבינו  ואמר  עקיבא 

מיד נענה.
אלו  תארים  נראים  לכאורה 
שהלוא  לזה,  זה  כסותרים 
במידת  בניו  עם  מתנהג  אב 
הרחמים, ומלך – במידת הדין. 
רק  הוא  זה  חילוק  ואמנם, 
שהקשר  ודם,  בשר  במידת 
הקיים  קשר  הינו  לבנו  אב  בין 
לעולם, לעומת הקשר בין עבד 
יכול  המלך  שברצות  למלכו, 
הוא לסלקו ממשרתו. אך בורא 
מלכנו‘,  ’אבינו  הוא  העולם 
עבדים  היותנו  מצד  שאף 
קיימת  עימנו  בריתו  למלכותו, 
היתרה,  מעלתנו  וזו  לעולם. 
שה‘ הוא ’אבינו מלכנו‘, כלומר: 
מלכותו עלינו היא נצחית כאב 
לבנו  ’אב‘  יישאר  שלעולם 

(’פרשת דרכים‘ דרוש כה).

נקודה נוספת הקיימת בצירוף 
הגר“ש  ביאר  אלו  תארים 

פינקוס:
של  מלכם   המלך  בהיות  אף 
הכול  יודעים  המדינה,  בני  כל 
מיוחד.  יחס  הוא  נותן  לבנו  כי 
הם  מלכנו‘  ש‘אבינו  נמצא 
המסמלים  תארים  כפולת 
בתוך  שאף  אינסופיים,  רחמים 
בכוחם  יש  הדין  מידת  עומק 
סידור  שמשון‘  (’נפש  בידינו  לסייע 

התפילה עמ‘ שא).


