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ם,  עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

ִים  ֶרץ ַעל ַהּמָּ אָּ  רֹוַקע הָּ
  גמ' ברכותכי נחית לארעא לימא ברוך רוקע הארץ על המים 

ִזיִלית ְתכוּנָָתם ַהּנְ ִים ּבִ ל ַהּמַ ֶׁ טוּת ש  ְ ּ ש  ים ַהִהְתּפַ ִמְפָעֵלינוּ ַהָחְמִרּיִ ָאנוּ ְצִריִכים לֹו ּבְ ֶׁ ל ַהַהְרָחָבה, ש  ֶׁ ד ש  לֶׁת ַעל ַהּצַ , ִהיא ּפֹועֶׁ
תֹור מוָּצק, ה וָּתּה ִויצוָּקָתּה ּבְ יֵבש  ץ, ּבִ ל ָהָארֶׁ ֶׁ ש  ש  ד ַהְמַצְמֵצם ְוַהְמַגּבֵ ת זֶׁה ַהּצַ ים. וְּלֻעּמַ ד ָהִרּכּוזִ ְוָהרּוָחִנּיִ י וּא ּפֹוֵעל ַעל ַהּצַ

ַחּיֵינוּ.  ּבְ ֶׁ ָדֵדיֶהם ש  ָכל צְׁ ֲעֵלי ַהַחּיִים ּבְׁ ל ִמפְׁ ֶ ֵלמּוָתם ש  ְׁ ן ֶאת ש  ַסּמֵ ִריִכים יַַחד לְׁ נֵיֶהם ֵהם צְׁ ְׁ ת ש  לֶׁ ִים ּפֹועֶׁ ַעת ַעל ַהּמַ ץ ַהְמֻרּקַ . ָהָארֶׁ
ים: ְנִטּיַ ְניַן ַהַחּיִ ת ּבִ ִדים אֶׁ ם ֵהם ְמיַּסְ נֵיהֶׁ ְ ּ ש  ֶׁ לוּ, ש  נֵי ַהֲהָפִכים ַהּלָ ְ ת ש  ץ, אֶׁ יסֹוד ְלָהָארֶׁ ִהיא ּכִ ֶׁ ִים, ש  ד ַהּמַ טוּת ִמּצַ ְ ּ ש  ִזיָלה ְוַהִהְתּפַ ת ַהּנְ

ה ְוַהּמוָּצָקה. ִעם זֶׁ ָ ץ, ַהְיֵבש  ד ָהָארֶׁ וּת ִמּצַ ִביש  ּה, וְּנִטּיַת ָהִרּכוּז ְוַהּגְ ת ּבָ לֶׁ יָה, וּפֹועֶׁ ַעת ָעלֶׁ ָנה ַהְמֻרּקַ וָּ ד, ְוַהּכַ סֶׁ ה ּבֹוֵלט ּכָאן אֹור ַהחֶׁ 10 

ְליוֹ  ִסיס ָהעֶׁ ֲהָכַנת ַהּבָ ם הּוא ָהָאָדם, ַעל ְמכֹונֹו, ּבַ הֶׁ ּבָ ֶׁ ה ש  ה, ְוַהּנֲַעלֶׁ ָ ש  ת ַהְיצּוִרים ַחּיֵי ַהּיַּבָ תֹו, ֵמַעל אֹותֹו נָה ְלַהֲעִמיד אֶׁ ְמּדָ ל עֶׁ ֶׁ ש 
ר ַהְיִציָרה, הוּא ַהמַּ  ֵסדֶׁ ם ּבְ ְקּדָ ְך, ְוַהּמֻ ל־ּכָ ְרָחב ּכָ מֶׁ ֵרַע ּבְ ּתָ ש ְ ר ַהּגָדֹול, ַהּמִ רוּת ְלִקּיוּמֹו. ַהחֹמֶׁ ָ ְפש  כוּנָָתם אֶׁ ד ּתְ ם ִמּצַ הֶׁ ֵאין ּבָ ֶׁ ִים, ש 

ָחְכָמתוֹ  ץ ּבְ רֶׁ ּלָה אֶׁ ּגִ ֶׁ ה, וְּתכוַּנת ִרּקּוָעּה, "ש  ָ ש  ל ַהּיַּבָ ֶׁ ּלּוָתּה ש  ִהְתּגַ ִליָטה ַהזֹּאת ִהיא ִנְרֵאית, ּבְ ֵבל ַלֲעָדתֹו"ַהּבְ  עולת ראיה . ְוֵהִכין ּתֵ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִים ּכִ ץ ַעל ַהּמָ זַָכר מבריאת הארץ, מה שהוא חסד מוחלט מאתו, שביטל טבע המים, שהיה תהלים ְלרַֹקע ָהָארֶׁ
ֵאית טבעם להיותם על הארץ, כמו שהיו מתחילה, וכמו שהם בחצי הכדור,  ִנרְׁ ָוה אותם אל מקום אחד, וְׁ והוא בחסדו ִהקְׁ

ופירוש ְלרַֹקע, אמר, שנתן שטח הארץ על המים. ואעפ"י שהמים גבוהים על  ...עליההיבשה, להיות החיים והצמחים 
 רד"ק .הארץ, נתן הוא שיעור שתהיה הארץ כאילו היא גבוהה על המים, שלא יעברו על הארץ

בכאן ויתכן שספר  ...לא הוסיף בכל מלאכת הקדש לפרש דרך האומנות איך נעשה, זולתי בכאן -וירקעו את פחי הזהב 
המחשבה שחדשו בחוטי הזהב, כי היה תמה בעיניהם להיות זהב טווי ושזור כאשר יעשו בצמר ופשתים, כי לא נשמע עד 

 20 רמב"ן היום ההוא לעשות כן

בשפת אמת )וירא תרנ"ה( בשם אאזז"ל על דברי המדרש )בר"ר נג יד( הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר עיניהם, 
כל מה שנצרך לאדם ח אלקים את עיניה ותרא באר מים, ולא כתיב שנברא לה באר מים, שנאמר )בראשית כא יט( ויפק

, המים תחת רגלי ישראל מוכן לנגד עיניו כי גדלו וטובו מלא עולם רק העינים הגשמיים מסתירים שלא יוכלו לראות
 אמרי אמת .וכו' לרוקע הארץ, שהיו צריכים לסלק מהם הרגילות והארציות שהם הסתירו להם

 מדרש   הוי כל צמא לכו למים מה מים מסוף העולם ועד סופו דכתיב לרוקע הארץ על המים כך תורה מסוף העולם ועד סופו

ואנו מברכין על רקיעת הארץ מפני שהיא מצרכי בני אדם שהבורא יתברך נתן כח שטח הארץ על המים ואף על פי שהמים 
שאם לא כן לא היה להם מקום   שה לחיות החיים והצמחים עליהונראית היבגבוהים מן הארץ הקוה אותם אל מקום אחד  

 אבודרהם להתגדל בו.

כי מנח כרעיה אארעא מברך רוקע הארץ על המים, לפי שהב"ה רוקע הארץ על המים לצורך האדם כדי להלך עליה וכדי 
 30 מנורת המאור  שיצמחו בה עשבים ופירות למחיית האדם

יה לו לומר רוקע הארץ על המים, פירוש לתת שבח לשם יתברך שרקע הארץ וכשירד ממטתו ויגיע ברגליו על הארץ ה
על המים היפך טבעו כדי שיוכלו הבריות ללכת עליה, שהרי לפי טבען וסדר היסודות היה ראוי שהמים מקיפין את הארץ 

ם לתת מקום לדור ואם היה כן לא היה מקום לבריות לדור שם, וה' ברחמיו על ברואיו שינה הטבע והרקיע הארץ על המי
 עליה ברואיו, ועל זה נאמר ]תהלים קלו, ו[ לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו, לכך מברכין עליו ג"כ על החסד הזה

 לבוש

יסוד המים הוא ממשיך את האדם לעבודת הבורא יתברך שמו ונמצא זה חסד אל על האדם שמשבר כח תאוותו ומגביר 
רץ על המים, פירוש רוקע הוא לשון חיזוק כפירוש רש"י )בראשית א, ו( על יהי רקיע יסוד המים על העפר וזהו לרוקע הא

בתוך המים והיינו לרוקע הארץ על המים, פירוש שברא הקדוש ברוך הוא יסוד העפר שהוא חזק יותר מיסוד המים שהוא 
עליו מאד ועל ידי זה  כי לעולם חסדו, למען ישבר האדם את כח תאוותו אף שקשהממשיך את האדם לתאוות כנ"ל. 

 40 נועם אלימלך חסדים גדולים באים לעולם
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ם,  עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

ֶבר  ִכין ִמְצֲעֵדי גָּ  ַהּמֵ
 רמב"ם כשמהלך לצאת לדרך מברך המכין מצעדי גבר גמ' ברכותכי מסגי לימא ברוך המכין מצעדי גבר 

ָהָאָדם ְזקוּף ַהּקֹוָמה, ָהעֹוֵמד עַ  ֶ ן, ש  ָקל ַהְמֻכוָּ ְ ש  ּמִ נָם ּבַ ְ ָלִאים יֶש  ְלֵאי ּפְ ַכּפֹות ַרְגָליו, יוַּכל ִנְפָלִאים ֵהם ַצֲעֵדי ָהָאָדם, ּפִ ִסיס ַצר ּכְ ל ּבָ
 ִּ ָכה ִנְפָלָאה, ְולֹא ִיּפֹל ָלָאֶרץ, ַרק ַהש  ְמִהירוּת ּכָ ָחְכַמת עֹוד ְלִהְתנֹוֵעַע ֲחִליפֹות ּבִ ָקל, ְוַהּכַֹח ַהִחּיוִּני ַהּפֹוֵעל ּבְ ְ ש  ל ַהּמִ ֶ ְפָלא ש  וּּוי ַהּנִ

נוָּעה ְתַיֲחִסים ְלָכל ֵאיְבֵרי ַהּתְ יִדים, ַהּמִ יָתִרים ְוַהּגִ ים, ָהעֹוְרִקים, ַהּמֵ יַטת ָהֲעַצּבִ ִ ש  ַמֲהַלְך ֱאלִֹהים ִנְפָלָאה ּבְ , ַהּלֹוְקִחים ֵחֶלק ּבְ
ּווּי ִנְפָלא בְּ ָהָאָדם, ֶזהוּ הַ  ִ ֵלא ִצְדַקת ַמֲאזִָנים ְוש  ְבֶנה ַהזֶּה, ַהּמָ ר ִהּלוָּכם. ַהּמִ ֶ יֹש  ְצָעִדים ּבְ ִכין ֶאת ַהּמִ אי ְיסֹוד ַהּמֵ ַוּדַ חֶֹמר ָהָאָדם, ּבְ

יִּ  ֵלָאה ּכֹחֹות ָהְפּכִ ל ָהָאָדם, ַהּמְ ֶ ית ש  ִ כּוָנה ַהּנְַפש  יַע, ַעל ַהּתְ ּפִ ְ ע הּוא ְוַגם ַמש  ּפָ ְ קֹל ֻמש  ְ כֹונָה ִהיא ִלש  ִדים, וְּתעוָּדָתּה ַהּנְ ים וִּמְתַנּגְ 10 

ּנֶֶפש   ים ָהֲעִדיִנים ּבַ ר, ְוָאז יִָאיר אֹור ַהַחּיִ ֶ ֶדק ְוַהּיֹש  ּווּי ַהּצֶ ִ ּ ִסיס ַהש  ר ֶאת ַמֲהָלֶכיָה, ְלַהֲעִמיָדם ַעל ּבְ ֶ ית ְוַהֲחָכָמה, ְוָהאֹש  ִ  ָהֱאנֹוש 
ּדֹות ּקוּן ַהּמִ ֶהם, ְלהֹוִליְך ֶאת ָהָאדָ  ָהרוָּחִני, ּתִ ה ְנכֹוָנה, יִָבאּו ִעּמָ ִמּדָ ֹות, ּבְ עֹות ְוִתּקּון ָהְרָגש  ּקוּן ַהּדֵ ים, ּתִ ֲעש ִ ֶדֶרְך ְוִתּקוּן ַהּמַ ם ּבְ

ְכלוָּלם ְוִאחוָּדם, ִהְננוּ ְמָבְרִכים ִ ש  לוּ, ּבְ ְכָלל. ְוַעל ּכָל ַהּמוָּבִנים ַהּלָ ַמֲהַלְך ַחּיָיו ּבִ ָרה ּבְ ָ ִכין ִמְצֲעֵדי ּגֶָבר. ְיש  ְמַחת נֶֶפש  ַלּמֵ ש ִ עולת  ּבְ
 ראיה 

כשהולך לימא ברוך המכין מצעדי גבר כי האדם גדול בקומה מבעלי חיים והמה הולכים על ארבע והאדם הולך ברגליו 
 ערוך השולחן  לבד ומביט למעלה ונותן להקב"ה שבח והודיה על זה

ץ  ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננוּ ְוַדְרכּ   ה'מֵ   מי שהוא גבור ביראת הקדוש ברוך הוא ליש פאש דופורט בלעז  -מצעדי גבר    תהלים קמוֹו יְֶחּפָ

 אב"ע  בלשוננו הוא מלא דעת כמו לכו נא הגברים ומי שהוא מלא דעת צדיק יהיהרש"י 

ְרּכֹו  ד'מֵ  אם יצא לדרך או יפרש בים להשתכר מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו, כי  משליִמְצֲעֵדי ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ּיִָבין ּדַ
בר אליו, וכי ילך לבטח יפגעוהו מקרים ותולדות, על כן  בסחורה, פעמים רבות יקראנו ההפסד תמורת השכר אשר יש ַ 20 

מה' מצעדי גבר, כבר בארתי )למעלה ט"ז רבינו יונה  "אל בינתך אל תשען" )לעיל ג, ה(, רק שים כל תוחלתך אל השי"ת
לבחור באיזה דרך ילך הוא ביד האדם להימין או להשמאיל, בכ"ז אחר שתנועת הרגלים הוא מאת  ט'( כי הגם שהבחירה

ה' וכחו, יוכל לעכב בידו שלא ילך בדרך שבחר )כמ"ש לב אדם יחשב דרכו וה' יכין צעדו(, וא"כ אדם מה יבין דרכו, 
יל, שעקר תלוי ביד ה' הגומר את שהגם שנדמה לו שדרכו טובה ויסכים אל דרך הטוב לפי הבנתו, הוא לבלתי הוע

הפעולה, וזה יתעלם פעמים רבות מן האדם, שיראה לפעמים עיכוב בדרכו שידמה לו שהוא לרעה ובאמת מה' מצעדיו, 
 מלבי"ם ומה יבין האדם אשר תבונתו קצרה להשיג

גבר כוננו ואדם מה יבין ואמר ר' חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה שנאמר מה' מצעדי  
ואף הרגלים אינן ברשותו פסוק מלא )משלי כ( מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו, ואדם הולך ואינו יודע   גמ' חגיגה  דרכו.

 מדרש להיכן הולך אם לטוב אם לרע אם למות אם לחיים

במדרש אז תלך לבטח. כי באמת ברח יעקב מפני עשו. אעפ"כ כתיב ויצא וילך לא בלשון בריחה כי הבוטח בה' באמת  30 

מבין כי מה' מצעדי גבר ולא יתלה הדבר במקרה זהו בחי' יעקב איש תם כמ"ש רש"י בפסוק תמים תהי' קבל הכל 
 שפת אמת ויצא ... בת הלבבותבתמימות. ולא נשתנה כלל ע"י בריחה זו וזה מדת השתוות שכתב בחו

ויאמין שבאמת הוא חי בהם וכל צרכיו וכל עניניו משתלשלים באמת בפרטי פרטיותיהם שלא מס"א כי מה' מצעדי גבר 
כוננו ואין מלה כו' ואם כן הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי שבאמונה זו 

ל חיותו הוא מטוב העליון שהיא חכמתו יתברך שאינה מושגת והיא העדן שלמעלה מעוה"ב שמאמין שהרע הנדמה בגלוי כ
 תניא. הרי באמונה זו נכלל ומתעלה באמת הרע המדומה בטוב העליון הגנוז

אם בחוקותי תלכו הדא הוא דכתיב )תהלים קי"ט, נ"ט( חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך אמר דוד רבונו של עולם 
 ום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני וכו' אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וכו'בכל יום וי

כמו אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה', וסתם  כן אם בחוקותי תלכו, שנכתב סתם תלכו ולא נזכר לכת דמצוה מדרש
 40 לכת דידך מיירי. אך הפירוש אם בחוקותי שיחקקו הדברי תורה בלב תלכו אף לכת דידך יהיה לדברי תורה לבית המדרש.
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