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ָפֶניָך...    ִויִהי ָרצֹון ִמל ְּ
ָרֵאל  ֹו ִיש ְּ ַעמ  ֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים לְּ  ַהג 

 

שאינם טובים. אך הנה לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח גלות או יסורים חלילה על האדם כדי וכי יש חסדים 
להטיבו אח"כ שבעתים כהנה. אך החסדים האלה אינם נגלים לפני העולם כי המדוכא הזה צועק מכאב לבו 

ני עבריהם ורק הש"י לבדו היודע כי רבים רחמיו וחסדיו להשפיע ולכך אנו מבקשים שיגמלנו חסדים טובים מש
בנגלה ובנסתר שנוכל לקבלם. וזהו שיהי' טובים לעיני עמו בנ"י. וז"ש הפכת מספדי למחול לי וכו' למען  
יזמרך כבוד ולא ידום כי לפעמים כשיעניש הש"י חלילה אף הוא לטובת האדם אך צריך לידום ולקבלו באהבה  10 

 תפארת שלמהצטרך לידום אך לעולם אודך.  כמ"ש וידום אהרן. אבל אם הש"י מטיב לעמו אז יזמרך כבוד ולא נ

ם  הֶׁ ּיֵׁש ּבָ ים ַלֲחָסִדים, ׁשֶׁ ָאנוּ ְמַצּפִ א ְלהֹורֹות, ׁשֶׁ ִמילוּת ַהֲחָסִדים ּבָ ינוּ, ְוִתְגְמֵלנוּ ֲחָסִדים טֹוִבים. ִעְניַן ּגְ ַמֲעש ֵ ׁש ּבְ ׁשֹרֶׁ
נֶׁה, ּה עֹוָלם ִיּבָ ּבָ ד, ׁשֶׁ סֶׁ ת ַהחֶׁ ִהְננוּ ְזקוִּקים ְלִמּדַ י ׁשֶׁ ַאף־ַעל־ּפִ ָרָכה ְיסֹוִדית, ׁשֶׁ ינוּ  ְוִהיא ּבְ ֲעש ֵ ּמַ ֲאָבל ֲחֵפִצים ֲאַנְחנוּ ׁשֶׁ

ר ִעם ַהֲחָסִדי מוּל ַהְמֻחּבָ ל ּגְ ּתֹוִפיַע ָעֵלינוּ. ְוזֶׁהוּ ַהּתַֹאר ׁשֶׁ ד ׁשֶׁ סֶׁ ת ַהחֶׁ ן ְלִמּדַ ר  ִיְהיוּ ַהּגֹוְרִמים ּגַם־ּכֵ ֲאׁשֶׁ ת ָאז ּכַ ֱאמֶׁ ם. וּבֶׁ
ֵהם י ׁשֶׁ ְגמוּל, ַאף־ַעל־ּפִ ין,   ַהֲחָסִדים ֵהם ְקׁשוִּרים ִעם ַהּתַ ל ַהּדִ ת ׁשֶׁ מֶׁ ה ַהְמֻצְמצֶׁ ּדָ ת ַהּמִ ֲחָסִדים, ְוֵהם עֹוְבִרים ַהְרּבֵה אֶׁ

ְליֹונָה, ְוָאז ֵהם טֹוִבים מֹוִביִלים ְלַתְכִלית ַהׁשְּ  ת ָהעֶׁ ק ְוָהֱאמֶׁ דֶׁ ת ַהּצֶׁ ל ִמּדַ ְכַלל ַהַהְתָאָמה ׁשֶׁ ָכל זֹאת ֵהם ּבִ ֵלמוּת  ּבְ
ן חֲ  ֵאין־ּכֵ ֶׁ ְצִחית ָהְרצוּיָה, ַמה ׁשּ ְגמוּל, ֵהם ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ִלְפָעִמים ֵאינָם טֹוִבים ַהּנִ ָלל ְלַהּתַ ים ּכְ ֵאינָם ְמיָֻחש ִ ָסִדים ׁשֶׁ

ָאה בְּ  ְלָוה, ַהּבָ ַ ַֹבע ְוַהׁשּ י ַהּטֹוָבה, ַהש ּ ִאים ַעל יָָדם, ּכִ ים ַהּבָ ֵהם ְמִביִאים וְּבִסְדֵרי ַהַחּיִ ּתֹוָלדֹות ׁשֶׁ ר ִעם ַהֲהָכנָה  ּבַ ׁשֶׁ קֶׁ
לֵ  ֵלָמה כָּ ִלׁשְ יָתּה ְוַגם ַאֲחִריָתּה ִהיא ִלְבָרָכה. וְּלטֹוָבה ׁשְ ֵראׁשִ ֵלָמה, ׁשֶׁ ְ ה, ִהיא ִהיא ַהּטֹוָבה ַהׁשּ ָ זֹאת ִיְכסֹף מוּת ְוִלְקֻדׁשּ

ָרה ַנְפׁשֹו ּבֹו.  ר יָׁשְ  20 היאר תלועָהָאָדם ֲאׁשֶׁ

פשוטו מובן שהוא לשון גומל, אך מה שנראה מספר הכונות דתיבת גומל הנז' מ"ש גומל חסדים טובים, לפי 
הוא ענין הוצאה וגילוי כענין ויגמול שקדים, פירוש מוציא ממציא ומגדל ומתקן את האורות הנקראים חסדים 

 בן איש חי טובים ומגלה אותם להשפיע חסדים טובים... 

מסרת גבורים ביד חלשים כו'. הוא כמ"ש ה' לי בעוזרי ולא כתיב ה' עוזר לי רק בעוזרי. פי' שהקב"ה מושיע  
ע"י האדם עצמו להיות נעזר על ידי עצמו. וע"י שבנ"י יודעין היטב כי לא בכחם ועוצם ידם הוא. לכן השי"ת 

 שפת אמת עוזר להם בזה האופן שיהיו המה העושים. 

ָרֵאל. ַהֲחָסִדים, ה ה' ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיש ְ רוְּך ַאּתָ ַחר ּבֹו ד' ְלאֹור עֹוָלם,   ּבָ ר ּבָ ָרֵאל, ָהָעם ֲאׁשֶׁ ר ַעם ִיש ְ ֲאׁשֶׁ
תְ  יו וְּלַדְרֵכי ִלּבֹו, ּכָָאמוּר ּבִ ַהְתָאָמה ְלַמֲעש ָ ְגמוּל ּבְ ל ּתַ צוָּרה ׁשֶׁ ל ֵמֵאת ד', ְמַקּבֵל הוּא אֹוָתם ּבְ לֹמֹה,  ְמַקּבֵ ל ׁשְ ִפּלָתֹו ׁשֶׁ

י אִ  ׁש ְלַגּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ִבְניַן ּבֵ ים ּבְ ּיִחוּש ִ ם ַהְתָאָמה, ּבַ הֶׁ ת ְלָבבֹו. ְוֵאּלֶׁה ַהֲחָסִדים ַהּטֹוִבים יֵׁש ּבָ ַדע אֶׁ ר ּתֵ ֲאׁשֶׁ ָרֵאל: ּכַ יׁש ִיש ְ
כוּנָה ְכָלל ַמְתִאיִמים ַלּתְ ֵלִמים ּבִ ְ ים ַהׁשּ ר ֵהם ַהַחּיִ ֲאׁשֶׁ ם, ּכַ הֶׁ ּלָ ים ׁשֶׁ ים ַהִחיצֹוִנּיִ ים ְוִיחוּש ִ ִניִמּיִ ית הַ  ַהּפְ ִניִמית,  ַהּנְַפׁשִ ּפְ 30 

נוָּמה ֵמָהעַ  ַהֲעָבַרת ַהּתְ ָאה ּבְ כוּנָה ַהּגוָּפִנית ַהִחיצֹונָה ַהּבָ נָה ֵמָהֵעיַנִים, ְוַלּתְ ֵ ַהֲעָבַרת ַהׁשּ ָאה ּבְ ים ַהּבָ ִים. ְוכַֹח ַהַחּיִ ְפַעּפַ
ְרֵכי עֶׁ ּבְ ת ַהְיסֹוד ַהִחיצֹוִני ׁשֶׁ ִניִמי ְואֶׁ ת ַהְיסֹוד ַהּפְ ר אֶׁ ְתִאים, ַהְמַחּבֵ ָרֵאל,  ַהּמַ ָבר ַהְמיָֻחד ְלִיש ְ ת, הוּא ּדָ רֶׁ חֹבֶׁ ים ּבַ ַהַחּיִ

ִאיַפת רוָּחם וְּרצוֹ  ם, וּׁשְ כוּנֹוֵתיהֶׁ ם, ּתְ ם, ִמּדֹוֵתיהֶׁ יהֶׁ ּכָל ַמֲעש ֵ ְליֹונָה, ׁשֶׁ יסֹוד ָהַאְחדוּת ָהעֶׁ ׁשוִּרים ּבִ ּלֹו,  ַהּקְ ם ּכֻ ן ִלּבָ
ר ָלִלית ַהזֹּאת, ֲאׁשֶׁ ִנים ְלַהַהְתָאָמה ַהּכְ עֹוָלם.  ְמֻכוָּ ִאחוָּדּה יֵֵצא ַהּטֹוב ַהּגָמוּר ְלהֹוִפיַע ּבָ ּנָה ּבְ  עולת ראיהַרק ִמּמֶׁ
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ם,  עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

י  ה ֵמַעְפַעּפָּ ה ֵמֵעיַני ּוְתנּומָּ נָּ ֵ ֲעִביר ש   ַהּמַ

 

 רמב"ם  כשרוחץ פניו מברך גמ' ברכותכי משי אפיה לימא ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי 

ֲעָמָלּה הַ  ּה ּבַ ָאה ֻחּקָ ּלְ ר מִּ ֶ ית, ַאֲחֵרי ֲאש  ִּ פוָּלה. ָהֲעיֵפוּת ַהּנְַפש  ְתכוּנָה ּכְ א ּבִּ נָה ּבָ ֵ ּ ל ַהש  ֶ ים ַהֶהְכֵרַח ש  מִּ ָ ל ְרש  י, ְלַקּבֵ ּיוּנִּ חִּ
יָמה, זֹאת  נִּ י ּפְ יָאם ְלאֹוָצָרּה ָהרוָּחנִּ י, ְוַלֲהבִּ ּבוּד רוָּחנִּ ָדם עִּ יָבה, ְלַעּבְ בִּ ּכָל ַהּסְ ָחְזָקה ְמנוָּחה  מִּ ְדרֹש  ּבְ יא ַהּגֹוֶרֶמת לִּ הִּ

ֻעלָּ  יא ַהּפְ יָקָתם. זֹאת הִּ ֲחקִּ ים ּבַ ִּ יש  ְרעִּ ָמיו ַהּמַ ָ ּכָל ְרש  ן ָהעֹוָלם ַהּסֹוֵבב וּמִּ ית, ְלֵהָעֵתק מִּ ימִּ נִּ ית ּפְ ִּ ל  ַנְפש  ֶ ית ש  ִּ ה ַהּנְַפש 
י לִּ יַַחׂש ְלָהֵעיַניִּם, ַהּכְ ָרּה ּבְ ּקָ עִּ ָאה ּבְ נָה, ַהּבָ ֵ ּ יב לֹו. זֹאת    ַהש  בִּ ּסָ ר מִּ ֶ ר ֶאת ַהּנֶֶפש  ֶאל ּכָל ָהעֹוָלם ַהַחי ְוָהרֹוֵגש  ֲאש  ֵ ּ ַהְמַקש  10 

יא הַ  ֶרת הִּ ְתַחּבֶ ם זֶה מִּ ית. ֲאָבל עִּ ִּ ָעה ַהּנְַפש  ְרּגֵ ל ַהּמַ ֶ יָעָתּה ש  בִּ ּתֹוְך ּתְ ָאה מִּ ה, ַהּבָ נָה ָהֲעֻמּקָ ֵ ּ יא ַהש  ל הִּ ֶ יָעה ש  בִּ ּתְ
ַאת  בְּ  נוָּמה, ַהּבָ קֹום ַהּיֹוֵתר ְמֻסּיָם ְוקֹוֵדם  ַהּתְ ַהּמָ ֶ ים, ש  יצֹונִּ ים ַהחִּ ּכֶֶרת ַעל ָהֵאיָברִּ י, ַהּנִּ ל ַהּכַֹח ַהָחְמרִּ ֶ ֵעֶקב ַהּלֵאוּת ש 

י ְלאִּ ים ְלָהֵאיָבר ַהּפִּ תֹור ּכֵלִּ יִּם, ּבְ ה זֹו ֵהם ָהַעְפַעּפַ ָ יש  רִּ ֶהם ֶהְכֵרַח ּדְ ְהיֹות ֻמְרּגָש  ּבָ ים לִּ י ְלָכל ָהֵאיָברִּ ָמה, , ְראִּ ָ ש  ַהּנְ
כָ  ָ יעֹות ֶאת ַהְמש  ְפרִּ י ֵאּלֶה יַַחד ֵהן ַהּמַ ּתֵ ְ יצֹונָה. ש  ּלָה ְוַהחִּ נוָּמה ַהּקַ יא ַהּתְ ֹוֶכנֶת הִּ ֲעֵליֶהם ש  ֶ ן, ש  ֻעּלֹות ָהַעיִּ ל ּפְ ֶ ָתן ש 

ֵּ ְתַאז ם יַַחד. ָהרוַּח ַהּמִּ י ּגַ י ְוַהָחְמרִּ ד ָהרוָּחנִּ ּצַ ים, ּבַ ים ְוָהַרֲעַנּנִּ ר ַהַחּיִּים ָהֵערִּ ׂשָ ָנה וְּכֵלי ַהּבָ ֵ ּ ר ַחיִּל ַעל־ְיֵדי ְמנוַּחת ַהש 
ים אֶ  נֵיֶהם יַַחד מֹוְצאִּ ְ ְתעוַּדת ַהַחּיִּים, ש  ים לִּ דִּ ְכּבָ ים ַהּנִּ ְפָעלִּ יֵרי ַהּמִּ ִּ ים ַמְכש  ְהיֹות ּכֵלִּ ים לִּ ְתּכֹוְננִּ ְרּכַת  ַהּמִּ בִּ ָרָתם ּבְ ת ַמּטְ

 ֵּ ל ַהש  ֶ נוָּחה ַהְמבָֹרָכה ש  ּיִּים. ד' ַעל־ְיֵדי ַהּמְ ּיִּים ְוַהָחְמרִּ כֹחֹוָתיו ָהרוָּחנִּ ה ּבְ ָ ּיָה ֲחָדש  ְברִּ ש  ַעל־ְיֵדי ּכִּ ְתַחּדֵ ָהָאָדם מִּ ֶ נָה, ש 
י נָה ֵמֵעיַני וְּתנוָּמה ֵמַעְפַעּפָ ֵ יר ש  ֲעבִּ ים ַעל־זֶה: ַהּמַ ְננוּ ְמָבְרכִּ  עולת ראיה .ְוהִּ

ת סב( לפי שכשהעביר ידיו על עיניו כשרוחץ פניו מברך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי )ברכו
ובירך פוקח עורים העביר קצת עוצם מעיניו וקצת מעפעפיו ועדיין עוצם עיניו לא העבירו כלו עד שירחצם  20 

 אבודרהם  במים.

ברכת גומל חסדים לעמו ישראל היא בחתימת ברכת המעביר חבלי שינה מעינינו ותנומה מעפעפינו ואין לענות 
 שו"ת תשב"ץ שהכל היא ברכ' אחת סדי' לעמו ישראל וברכת המפיל חבלי שינה תוכיח אמן עד שישלים גומל ח

כמו שכתוב במדרש על    תגמלני חסדים טובים דהיינו גמילות חסדים שהקב"ה מעביר שינה מעיניו ומחדש כחו
 ב"ח  פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך שמביא רבינו בסמוך גבי ברכת הנותן ליעף כח.

הגמ' בברכות )ס ב( כי משי אפיה לימא ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי ויהי רצון מלפניך 
עביר שינה שקבעו חז"ל וכו' שתרגילני בתורתיך וכו'. שלכאורה קשה מה השייכות של תפילה זו לברכת המ 

 להסמיכם זל"ז, עד שאפילו אין עונין אמן אחר "ותנומה מעפעפי" אלא בסוף ה"יהי רצון", ומדוע? 
ומבאר ע"פ מה שאמרו כאן דשינה לרשעים זה טוב והנאה להם ולכל העולם, זאת אומרת שישנם כאלו שאצלם  

ה, וע"כ רק לאחר שממשיך ומתפלל מה שה' העביר שינה מעיניהם ותנומה מעפעפיהם זה כלל לא ברכ 30 

"שתרגילנו בתורתיך ודבקנו במצוותיך" וכו' שבזה מבהיר מה בכוונתו לעשות לאחר שפקח עיניו, ומה 
תכליתו בחיים, רק אז הברכה אכן מושלמת, ויש להודות ולברך על העברת חבלי שינה מעיניו, כאמרם כאן 

 שהשינה המרובה לצדיקים רע להם ורע לעולם. 

 רבי מרדכי בנעט זצ"ל )אב"ד ניקלשבורג(  הגאון

 


