
שבחו המופלג של אהרון
"ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהרֹן" (ח ג)

וידועה  שינה",  שלא  אהרן  של  שבחו  "להגיד  רש"י:  פירש 
על  להעלות  ניתן  הכי  לאהרן,  זה  הוא  שבח  מה  וכי  הקושיה; 

הדעת שישנה מאשר נצטווה מפי הגבורה?

ביאר האדמו"ר בעל 'שפע חיים' מצאנז:

בירושלמי (ברכות ד ב) הובא שרב מתניה אמר: "מחזיק אני טובה 
'מודים'". ותמוהים הם  לראשי שמתכופף מעצמו בעת אמירת 
דבריו: הכיצד ייתכן שראשו של רב מתניה התכופף מאליו, וכי 
לא כיוון צדיק זה בתפילתו? ויש לבאר כי בעת שהתפלל רבי 
מתניה, זכה להגיע לדרגה כה גבוהה, עד שגבה עד רום שמים 
שגם  טובה  להחזיק  לנכון  ראה  כן  על  מגופו.  התנתק  וכביכול 

במצב ניתוק מהגוף, כרע ראשו ב'מודים'.

גבוהות  כה  למדרגות  שהגיע  אף  על  אהרן:  של  שבחו  גם  וזהו 
בעבודת המשכן ובמצוות הדלקת המנורה, וכביכול לא הייתה 
לו שייכות עם גופו, בכל זאת לא שינה מאומה וביצע את מעשה 

'בצילא דמהימנותא' נצו"י תשס"וההדלקה במדויק כפי שהצטווה.

תפילה ותענית ביום היארצייט
"ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת אָֹתם" (ח ו)

מפני מה הוצרכו הלויים לטהרה מיוחדת?
"ּוְסִביָביו  ג):  (נ  בתהילים  הפסוק  על  יפות':  'פנים  בעל  תירץ 
הוא  ברוך  שהקדוש  א)  נ  קמא  (בבא  חז"ל  דרשו  ְמאֹד"  ִנְׂשֲעָרה 
שאדם  ככל  ולפיכך  השערה,  כחוט  הצדיקים  עם  מדקדק 
מתעלה יותר בדרגתו, כך מדקדקים עמו יותר ודנים אותו על 

מעשים שבעבר, כשהיה בדרגה נמוכה, לא נחשבו לו כעוון.
קהל  מתוך  להפרישם  משה  שהצטווה  בעת  לוי,  שבט  בני  אף 
מחודשת  ולטהרה  לכפרה  הוצרכו  המקדש,  לעבודת  ישראל 
על אותם מעשים שבעבר לא נתבעו עליהם, וזהו עניין הכפרה 

המוזכר כאן.
לפי פירוש זה נתן ה'פנים יפות' טעם למנהג ישראל להתענות 
ביום ה'יארצייט' של האב או האם: ביום השנה הנשמה מתעלה 
על  אף  מחדש  נידונה  ולכן  העליון,  בעולם  למדור  ממדור 
התפילה  לכך,  אי  עליהם.  עמה  דקדקו  לא  שבעבר  מעשים 
והתענית של צאצאי הנפטר ביום היארצייט מועילות עד מאוד 

לדינה המחודש.

אמירת "והוא רחום" במוצאי יום הכיפורים
על פי האמור נוכל להבין אף את הסיבה שאומרים אנו במוצאי 
תפילת  קודם  הנעילה,  תפילת  תום  עם  מיד  הכיפורים,  יום 
ערבית: "והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית", אף שכבר התכפרו 
כל עוונותינו ביום הכיפורים, כאשר הובטחנו מפי הגבורה (ויקרא 
טז ל): "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם".

עוונותינו  שהתכפרו  משום  דווקא  אדרבה,  כי  לומר  יש  ברם 
ביום זה והתעלינו בדרגתנו, לפיכך זקוקים אנו לכפרה מחודשת 
אף על אותם עוונות שקודם לא נחשבו לנו כחטא, ועל כך אנו 

פותחים ומבקשים: "והוא רחום יכפר עוון".

'טללי אורות – שנים מקרא'

תפילה על מצות ומרורים
"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" (ט יא)

"כן  אומרים:  אנו  'כורך'  במצוות  הנאמר  ה'הגדה'  בנוסח 

עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך מצה ומרור 
ואוכל ביחד, לקיים מה שנאמר: 'על מצות ומרורים יאכלהו'". 
את  דווקא  ההגדה  מסדר  בחר  מה  מפני  להבין  יש  ולכאורה 
הפסוק  את  ולא  שני,  פסח  לגבי  שנאמר  מפרשתנו  הפסוק 
שנאמר בפרשת פסח ראשון (שמות יב ח): "ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל 

ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו"?

ביאר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא: המילים 'לקיים מה שנאמר' 
הינן בגדר בקשה על העתיד. לאחר שאנו מזכירים את הנהגתו 
של הלל הזקן, מבקשים אנו מבורא העולם על היותנו בגלות 
והעובדה כי לא זכינו לקיים את הפסח הראשון כהלכתו, שיזכנו 
שלכל הפחות את הפסח השני נעשה השנה בטהרה ונקיים בו: 

"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו".
'אור פני יהושע' עמ' קיח

אמירת 'וזאת התורה' בהגבהת הספר 
ה'  ִּפי  ַעל  ָׁשָמרּו  ה'  ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת  ִיָּסעּו  ה'  ִּפי  ְוַעל  ַיֲחנּו  ה'  ִּפי  "ַעל 

ְּבַיד מֶֹׁשה" (ט כג)

פסק ה'שולחן ערוך' (או"ח קלד ב) שבשעת הגבהת ספר התורה 
בבית הכנסת יש לומר את הפסוק (דברים ד מד): "ְוזֹאת ַהּתֹוָרה 

ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".

הפסוק  של  בסופו  זו  אמירה  לסיים  בישראל  נפוץ  מנהג 
הסידורים,  ברוב  שנדפס  כפי  מֶֹׁשה",  ְּבַיד  ה'  ִּפי  "ַעל  שלפנינו: 
אולם בשם הגר"ח מוולוז'ין אמרו ('כל הכתוב לחיים' עמ' קנז) שזהו 
מנהג משובש, שהרי גמרא ערוכה היא (תענית כז ב): "כל פסוקא 
בתורה  פסוק  כל  כלומר:  פסקינן",  לא  אנן  משה,  פסקיה  דלא 

שמשה רבנו לא חילקו, אין לנו רשות לחלקו.

יש  התורה'  'וזאת  אמירת  שלאחר  מובא  הגר"א'  ב'סידור  ואכן 
לומר את כל הפסוק מפרשתנו: "ַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעּו 

ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ָׁשָמרּו ַעל ִּפי ה' ְּבַיד מֶֹׁשה". 

בהוצאת ספר התורה מתעוררים המזיקים
ְוָיֻנסּו   אְֹיֶבי ְוָיֻפצּו  ה'  קּוָמה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנסַֹע  "ַוְיִהי 

ְמַׂשְנֶאי ִמָּפֶני" (י לה)

הוצאת  בשעת  זה  פסוק  לומר  ישראל  למנהג  נפלא  טעם 
ספר תורה לקריאה (ראה 'ערוך השלחן' או"ח קלד ד) נתן רבה של 
ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, בדרשתו במעמד חנוכת 

הבית לישיבת 'שפת אמת' שהתקיים בחודש תמוז תרפ"ו:

כך  הקדושה,  כוח  יותר  שמתעורר  ככל  כי  הוא  ידוע  דבר 
בזוהר  והנה,  התפשטותו.  את  למנוע  המקטרגים  מתעוררים 

הקדוש (ויקרא כו א) מובא כי בשעת הוצאת ספר התורה מהארון 
נפתחים שערי רחמים, לכן אנו ממהרים לבקש: "קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו 
מקטרגים  אותם  שיתבטלו  כדי   ,"ִמָּפֶני  ְמַׂשְנֶאי ְוָיֻנסּו   אְֹיֶבי

'חכמת חיים'שהתעוררו עתה כתוצאה מהוצאת הספר.

על מה התאוננו ישראל?
"ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו" (יא ו)

'גופנו  ולא  ְיֵבָׁשה"  "ַנְפֵׁשנּו  ישראל:  אמרו  מה  מפני  להבין  יש 
היעדר  על  לתלונתם  בייחס  יותר  מתאימה  לשון  שזוהי  יבש', 

אוכל?

בני  התאוננו  לא  זאת  באומרם  זצ"ל:  מטשיבין  הגאון  ביאר 
היו  במן  אדרבה,  שהרי  מהמן.  דיים  נהנים  שאינם  על  ישראל 
על  הייתה  תלונתם  מאמץ.  בלא  עולם  מעדני  מכל  טועמים 
שנפשם הרוחנית מתענה: כיוון שבירכו על המן רק ברכה אחת 
(שעל מהותה נחלקו הפוסקים, ראה 'וכל מאמינים' בשלח תשע"ה), נמצאו 
חסרים את הברכות המיוחדות שהיו מברכים אילו היו מצויים 

להם מאכלים מסוגים שונים.
קובץ 'קול התורה' מז

ניגון קריאת התורה במנחה של יום הכיפורים
"ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו" (יא י)

ֶקֶלְמס  יעקב  רבי  הגאון  מוסקבה,  של  רבה  של  ביקורו  בשעת 
זצ"ל,  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  של  בביתו 
לקרוא  למנהג  הסבר  שמע  כי  הישיבה  לראש  יעקב  רבי  אמר 
את התורה במנחה של יום הכיפורים במנגינה הרגילה ולא בזו 
שבלתי  בכך  נעוצה  לדבר  הסיבה  הנוראים:  לימים  המיוחדת 
מתקבל על הדעת לקרוא בניגון של יום טוב את אותה פרשה 
שהתקבלה על ידי ישראל בבכי, כפי שפירש רש"י כאן (ע"פ דברי 
הנאסרות  עריות  על   – משפחות  עסקי  "על  א):  עו  ביומא  הגמרא 

להם". 

שהוא  תוך  מכיסאו  מיד  קם  הדברים,  את  מלצר  הרב  כשמוע 
שנהגו  מנהג  לכל  כי  מכאן  רואים  "הנה  בהתרגשות:  קורא 

ישראל יש יסוד בתורתנו הקדושה".
'בדרך עץ החיים' ח"ב עמ' 346

מפני מה כפל משה 'נא'?
"ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (יב יג)

שמשמעותו  להבין  ניתן  בפסוק  שהוזכר  הראשון  ה'נא'  את 
בקשה, אך מהי משמעותו של ה'נא' השני?

ביאר הגאון רבי שלמה קלוגר:

לו  אין  חכמים  תלמידי  המבזה  "כל  ב):  קיט  (שבת  חז"ל  אמרו 
מקדים  כלל  שבדרך  דבריהם  את  לבאר  ויש  למכתו",  רפואה 
"שלח  בלשון:  אנו  שמבקשים  (כפי  למכה  רפואה  הוא  ברוך  הקדוש 
לשולחה  רק  וצריך  מוכנה,  הרפואה  כלומר:  עמך",  לחולי  שלמה  רפואה 
התורה  את  שביזה  כיוון  חכמים,  תלמידי  המבזה  אך  ליעדה), 
זו  תחת  אחרת  לרפואה  זקוק  ח)  ג  משלי  (ראה  רפואה  שנקראת 
כלומר  למכתו",  רפואה  "אין  שאמרו:  וזהו  בעבורו,  שנבראה 
לרחמים  הוא  וזקוק  למכתו,  המוכנה  הרפואה  את  הוא  איבד 

מרובים כדי שתיברא לו רפואה חדשה.

אף מרים שביישה את משה, התלמיד חכם, הוצרכה משום כך 
לרפואה חדשה, ולכן כפל משה 'נא' – פעם אחת מלשון בקשה, 

ופעם נוספת מלשון 'עתה' – שיברא הקדוש ברוך הוא עתה 
'אמרי שפר'רפואה חדשה בעבורה.

פרשת בהעלותך

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אין גדול יותר מאמן
ָּכל  אֶת  ְוִהְקַהְלָּת  מֹוֵעד  אֶֹהל  ִלְפֵני  ַהְלִוִּים  ֶאת  "ְוִהְקַרְבָּת 

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ח ט)

"ַהְלִוִּים" בגימטרייה 'אמן', וכן ראשי התיבות: "ֶאת ָּכל 
ראשי  שצריכים  מכאן  'אמן'.  בגימטרייה  הינם  ֲעַדת" 
מעלת  גודל  על  ולעוררם  ישראל  את  להקהיל  העדה 
עניית אמן, שעליה אמרו חז"ל (דב"ר ז א): "אין גדול 

לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים". 
'אור שמחה' נצבים 

ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ה'ֵּבית ַאֲהֹרן ָּבְרכּו ֶאת ה'
דבריו ומנהגו של בעל 'בית אהרן' מקרלין בנוגע למנהג אמירת ברכות השחר בחברותא:

המשב"ק  שמחה,  טוב  יום  רבי 
מקרלין  אהרן"  "בית  בעל  של 
כדי  לרבו  בוקר  כל  נכנס  היה   ,
השחר,  ברכות  את  בפניו  לומר 

כדי שיענה אחריהן אמן. 
'אוצר ישראל'  עמוד צב  

"...שכל אחד ישמע מחברו כל ברכה שצריך לאומרה בכדי שיענה 
אמן. כי איתא בכתבי האר"י ז"ל שהיה שומע ברכת השחר אפילו 
ממאה אנשים, אף על פי שהיה יכול ברגע אחד לייחד כל העולמות, 
אפילו הכי לא השגיח על זמנו ולא היה מתעצל לשמוע אפילו מאה 

פעמים 'הנותן לשכוי בינה' וכל הברכות".
'בית אהרן' סדר היום ואזהרות קודש

פפפפפפפפפפפפפפפעעעעממעמעממעמעמעעמעמעמעמעמעמעמיייייייי

'ברררככותתת ההשששחרר' בחחחחבבררוותאא ל לומררר ייום גגם אאאנני  מממתגבבבר כככאארר""י בבככל
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את הסיפור שלפנינו סיפר הד"ר הרב מנחם ברייר, סגן מנהל בית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק, 
את  קיבל  ישראל,  גדולי  של  באוזניהם  סיפורו  את  ששח  לאחר  המופלאה.  להתרחשותו  עד  שהיה 

הוראתם לפרסמו ולהפיצו ברבים:

הוא  שרוי  ארוכה  תקופה  "מזה  החולים.  בית  בשערי  כשנכנס  תשעים  לגיל  קרוב  היה  יוסף  רבי 
משמעותית  בהידרדרות  הבחנו  כעת  "אך  במסירות,  שליווהו  המשפחה  בני  הסבירו  בחולשה", 

במצבו, ולכן מיהרנו לפנותו לבית החולים".

כללית.  מערכתית  בהידרדרות  מדובר  כי  שאישרו  בדיקות  לכמה  החולה  נשלח  שבשגרה  כנוהל 
ההידרדרות  ואילך  שמכאן  אלא  הנשמה,  למכונת  לחברוֹ  הרופאים  החליטו  התייעצות  לאחר 

המשיכה במהירות; מערכות הגוף קרסו בזו אחר זו עד שגם תפקוד הכליות נפגע אנושות.

על  כסף  להשקיע  שחבל  באטימותה,  גורסת  האוניברסלית  הרפואית  שהגישה  העובדה  לאור 
טיפולים יקרים בחולה שמצבו הגופני מדורדר, וממילא ִקצו קרב – בבתי חולים שאינם מתנהלים 

לפי דיני התורה, חולה במצבו היה נידון למוות זה מכבר.

לעומת זאת, בית החולים 'מעייני הישועה', מתנהל על פי אמות מידה הלכתיות, והד"ר ברייר שנטל 
על עצמו לדאוג לר' יוסף באופן אישי, החליט שלא לחסוך כל טיפול שיכול לסייע לר' יוסף ולּו 

קמעא. 

טיפול  למחלקת  הועבר  והוא  יוסף,  ר'  של  במצבו  ומסוכנת  נוספת  הידרדרות  חלה  ראשון  ביום 
נמרץ, מורדם ומונשם. כליותיו שלא פעלו מזה כמה ימים נזקקו לטיפול דיאליזה, אולם לחץ דמֹו 

הנמוך לא אפשר זאת.

ספורות,  שעות  תוך  הדיאליזה  תבוצע  לא  אם  רפואית,  מבחינה  "כי  ברייר,  הד"ר  סיפר  "ידעתי", 
לא תישאר לחולה תקווה. גם רופאים בכירים שהתייעצנו עמם הסכימו לקביעה זו, והיינו אובדי 
עצות. ידינו היו כבולות, ולא נותר לנו מאום לעשות. יותר נכון, כמעט מאום. דבר אחד נותר בידינו: 

להתפלל לרופא כל בשר שיחיש את ישועתו.

יצאתי מחדרו של החולה ופניתי לבנו שישב במסדרון. הבהרתי לו את המצב הקשה והסבוך, ולא 
הסתרתי ממנו שכרופאים, לא נותר בידינו דבר לעשות, אלא רק להתפלל!

כששמע זאת הבן החל להרהר בקול: 'אני מבין שרק תפילות יכולות לעזור... עליי להשתדל בעבור 
אבי'. תוך כדי דיבור הוציא הבן את הנייד מכיסו ואמר לי: 'במסגרת תפקידי כמרצה בארגון לקירוב 
שונים  בשלבים  הנמצאות  חילוניות  משפחות  עשרות  עם  קשר  האחרונות  בשנים  יצרתי  רחוקים 
של  בריאותו  למען  אולם  זאת,  לעשות  בדעתי  מעלה  הייתי  לא  מעולם  ליהדות.  התקרבות  של 
אבא חושבני כי ההכרח לא יגונה; אבקש ממכריי החילוניים שיתחזקו באמירת 'אשר יצר' בכוונה. 
אסביר להם שברכה זו נודעה כפועלת ישועות ונִסים, ואין ספק כי התחזקותם באמריתה תתרום 

לרפואתו של אבא'.

וכך, במהלך השעה הקרובה החל הבן לערוך טלפונים, בזה אחר זה, לכל ידידיו המתקרבים, וביקש 
נלהבות  היו  הפליאה,  לגודל  התגובות,  אביו.  לרפואת  בכוונה  יצר'  'אשר  באמירת  להתחזק  מהם 

ביותר, וההיענות הייתה מעל ומעבר למצופה.

של  קבוצה  בהדרכת  שעה  באותה  שעסק  בארגון,  לעשייה  ושותפו  לידידו  הבן  התקשר  בבד  בד 
הנערים,  בפני  דברים  לשאת  היה  אמור  מיודענו  המערבי.  לכותל  ונראה  סמוך  מתקרבים,  נערים 
אולם הוא נאלץ לבטל את הרצאתו עקב מצבו של אביו. כעת הודיע לידידו, ממלא מקומו, כי הוא 

חוזר בו מביטול השיעור, וביקש ממנו להמתין עד שיגיע.

הם  שבה  האחרונה  הפעם  זו  תהיה  כי  בקרבו  מקנן  סביר  כשחשש  מאביו,  הבן  נפרד  כבד  בלב 
מתראים. מיד נכנס לרכבו ופתח בנסיעה מהירה לעבר המקום שממנו לא זזה שכינה מעולם.

כשהגיע למקום, מתנשם ומתנשף, כבר המתינו לו הנערים בקוצר רוח. כעת, בתוך מנהרות הכותל, 
סמוך ונראה לקודש הקודשים, פתח בדברים נרגשים שהעלו דמעות בעיניהם; הוא תיאר בפניהם 
את דמותו ההרואית של אביו, ניצול הכבשנים, שכל חייו נלחם למען ה' ותורתו. לאחר מכן פירט 

בדמעות את המצב האנוש שבו הוא שרוי בדקות אלו, ואז אמר:

'דעו לכם, נערים יקרים, כי בורא העולם המתין לכם במשך שנים בציפייה והשתוקקות שתשובו 
אליו. כעת שזכיתם להתקרב למצוותיו, וודאי תפילותיכם מתקבלות לרצון לפניו. מי יודע, אולי 
אתם תהיו שליחי ההשגחה העליונה להציל את אבי; מבקש אני מכם שתקבלו על עצמכם קבלה 
הטובה  והקבלה  תפילותיכם  וזכות  בכוונה.  יצר'  'אשר  ברכת  אמירת  על  להקפיד  לזכותו:  אחת 

שקיבלתם, בוודאי יעמדו לזכותו ולרפואתו'.

אמרו  סיומה  לקראת  השומעים.  בקרב  יימחה  בל  רושם  והותירה  ארוכה  שעה  נמשכה  השיחה 
הנערים כמה פרקי תהלים לרפואתו של רבי יוסף.

אולם  מכול,  לגרוע  ציפה  לִבו  בסתר  החולים.  לבית  להתקשר  הבן  מיהר  ההרצאה  סיום  עם  מיד 
לתדהמתו נענה בהתרגשות: "לא ייאמן! הכליות שבו לתפקד!" הבן הנרגש מיהר לשוב לבני ברק, 
שם פגש את סגל הרופאים הבכיר שהגיע לצפות במחזה הנדיר. מעודם לא נתקלו במקרה שכזה, 
שבו כליות במצב של 'מוות' מוחלט, שבו לתפקוד מלא. היה זה נס מופלא במלוא מובן המילה, וגם 
אלו מבין הרופאים שלא זכו לשמור מצוות, לא יכלו להגדיר את התופעה המופלאה בדרך אחרת.

לא היה הסבר אחר לנס המדהים שאירע עם רבי יוסף, מלבד הקבלות שקיבלו לזכותו בלב הומה 
ונרגש יהודים שזה עתה התקרבו לתורה.

את  לאב  להעניק  השתדלו  מצִדם  הרופאים  ומתמיד.  רציף  באופן  המצב  השתפר  ואילך  מכאן 
הטיפול הטוב ביותר, ולאחר תקופת שיקום קצרה שוחרר האב מבית החולים, בריא ושלם". 

שמסרתי  נוספת  "בהרצאה  מרגשת:  אנקדוטה  הבן  הוסיף  ברייר  ד"ר  של  המופלא  הסיפור  על 
תקופת מה לאחר הסיפור, השתתף אחד מהנערים שקיבלו על עצמם לכוון ב'אשר יצר'. במהלך 
הבלתי  השיחה  שלאחר  הימים  'באחד  דבריו:  היו  וכה  הדיבור,  זכות  את  הנער  ביקש  ההרצאה 
נשכחת במנהרות הכותל, יצאתי כדרכי לבלות. כעבור זמן מה נזכרתי בקבלה שקיבלתי על עצמי 
כדי  ממנו  יצאתי  לכך,  מתאים  לי  נראה  לא  הבילוי  שמקום  כיוון  ובכוונה.  בקול  יצר'  'אשר  לברך 
לברך, והרהרתי לעצמי, כי לא לחינם זימן הבורא יתברך שאיזכר בברכה דווקא במקום שבו שהיתי. 

חשתי כי הוא קרא לי לצאת משם לצמיתות.

לא יכולתי להתעלם מהאיתות שנשלח לי משמים, ומכאן ואילך הייתה הדרך קצרה עד ששיניתי 
את אורחות חיי לטובה, והנני ניצב כאן לפניכם, כיהודי שומר תורה ומצוות'".

מוסף שב"ק סוכות תשע"ה

לאחר קבלת עול מלכות שמים מסיימים אנו את תפילת 'לעולם יהא אדם' בהצהרת אמונה 
מיוחדת ומפורטת, הכוללת בתוכה שבח ובקשה: "ַאָתּה הּוא ַעד ֶשֹּׁלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָתּה 
ַעל   ִשְׁמ ֶאת  ַקֵדּׁש  ַהָבּא.  ָלעֹוָלם  הּוא  ְוַאָתּה  ַהֶזּה,  ָבּעֹוָלם  הּוא  ַאָתּה  ָהעֹוָלם,  ִמֶשִּׁנְּבָרא  הּוא 
ַמְקִדּיֵשׁי ְשֶׁמ, ְוַקֵדּׁש ֶאת ִשְׁמ ְּבעֹוָלֶמ, ּוִביׁשּוָעְת ָתּרּום ְוַתְגִבּיַהּ ַקְרֵננּו ְלַמְעָלה, ְוהֹוִשׁיֵענּו 

ְבָּקרֹוב ְלַמַען ְשֶׁמ, ָבּרּו ַהְמַקֵדּׁש ְשׁמֹו ָבַּרִבּים".

אתה הוא עד שלא נברא העולם 
בעולם הזה ניתן לראות ולחוש את השגחתו של הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אם 
רק נפקח את עינינו ונתבונן, אזי תתגלה לפנינו השגחה מופלאה בהנהגת ה' את בריותיו 
ובתהליכים המופלאים האופפים את קיום הטבע והבריאה. על עובדה זאת מעידים כמה 
וכמה פסוקים בתנ"ך, דוגמת: "ְׂשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה" (ישעיה מ כו); "ּוִמְּבָׂשִרי 

ֶאֱחֶזה ֱאלֹו-ַּה" (איוב יט כו) ועוד.

בסיס  אמנם  אמונתנו;  של  המעשי  לחלקה  מאוד  עד  חשובה  עלינו  המתגלית  ה'  השגחת 
נברא  בטרם  שעוד  אמונה  בדבר:  תלויה  שאינה  אמונה  על  מושתת  להיות  חייב  אמונתנו 
הבריאה,  לאחר  לעינינו  נגלה  שהוא  תוקף  באותו  קיים  הוא  ברוך  הקדוש  היה  העולם 
והעובדה שהעולם המופלא שסביבנו קיים ומתחדש בכל יום אינה מעלה או מורידה מגודל 
תוקפו וגבורתו של אלוקינו שבשמים. כפי שמקפידים אנו לכוון בהזכרת שמו יתברך (ראה 

שו"ע או"ח ה א) שהוא: "היה, הווה ויהיה".

ידיעה בסיסית זו יכולה לחזק כל אדם, ובמיוחד בעת שעוברים עליו משברים וקשיים. אף 
כאשר פרט בסדר הנהגת הבריאה אינו מתיישב בדעתנו, אסור שהדבר יגרום לנו להתרופף 
נוכל  ובכך  האמורה,  הידיעה  את  בלִבנו  להשריש  עלינו  כך  לצורך  באמונתנו.  קמעא  ולו 
לעבור כל מאורע מתוך אמונה תמימה, כי השגחת ה' ממשיכה לשרות עלינו גם כשנדמה 
'דעת  לנו שפרט מסוים בבריאה שסביבנו אינו פועל כראות עינינו (המשגיח רבי ירוחם ממיר, 

תורה' ח"ו מאמרים עמ' קמח, ויסוד הדברים ב'נפש החיים' ש"ג פ"ד).

כשם שלפני בריאת העולם ברור לנו כי: 'אתה הוא' ו'אין עוד מלבדו', שהרי מלבדו יתברך 
לא היה קיים אז דבר, כך גם לאחר שנברא העולם עלינו להאמין כי דבר לא השתנה בסדר 

הנהגת העולם, וגם כיום 'אין עוד מלבדו' ('טּוב דעת' מלכיות עמ' קצה).

יתברך  הנהגתו  נסתרות  את  באמת  מבינים  איננו  כי  זו  באמירתנו  מעידים  אנו  זאת  מלבד 
בעולם הזה. שכפי שהנהגתו קודם הבריאה נסתרת מעינינו, כך גם נסתרת הנהגתו לאחר 
זו  תהיה  לעינינו,  להתגלות  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  הבא  שבעולם  ואף  העולם.  שנברא 
'התגלות' רק בייחס להנהגתו בעולם הזה, אולם לאמִתו של דבר גם אז תישאר מציאותו 

נסתרת מעיני כול ('תפילת חנה').

'קדש את שמך על מקדישי שמך'
אחר  ובפרט  הבורא,  וגדלות  האדם  אפסיות  על  גבוהים  כה  בדברים  שהתבטאנו  לאחר 
שהצהרנו כי תכלית אושרנו היא הזכות לומר ערב ובוקר 'שמע ישראל' – כיצד ניתן לעבור 
במעבר כה חד ולבקש בתפילה בקשות פרטיות על עניינים שבגשמיות?! זאת הסיבה שאנו 
חוששים  אנו  שמך:  מקדישי  על  שמך  את  קדש  עולם,  של  "ריבונו  ומבקשים:  מקדימים 
נאנקים  תמיד,  יום  בכל  שמך  את  המקדשים  שבניך,  יראו  כאשר  הבריות  של  מלעגם 
תחת ייסורי הפרנסה והדוחק הגשמי. לכן, מחמת כבודך ראוי שתחוס עליהם ותושיעם, 

'ובישועתך תרום ותגביה קרננו למעלה'" ('תורת משה' [ל'חתם סופר'] ואתחנן).

וכך אמרו חכמים במדרש ('ילקוט שמעוני' ואתחנן תתלו): "כיוון שישראל נכנסים שחרית לבתי 
כנסיות ולבתי מדרשות ומייחדים שמו ואומרים 'שמע ישראל' וגו', מתקבצים כל מלאכי 
אתה  העולם,  נברא  שלא  עד  הוא  'אתה  לפניו:  ואומרים  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  השרת 
על  הבא. קדש את שמך  הזה, ואתה הוא לעולם  הוא משנברא העולם. אתה הוא בעולם 
מקדישי שמך', מיד נוחה דעתו של הקדוש ברוך הוא ואינו מחריב עולמו ומיישב דעתו 

בשביל ישראל".

בבית  הישיבה  ראש  שכב  שמואלביץ,  חיים  רבי  הגאון  מיר,  ישיבת  ראש  של  ימיו  בערוב 
החולים במצב קשה ביותר. כאשר הגיע המצב לידי כך שאמרו הרופאים נואש לחייו, נעמד 
תלמידו הצדיק רבי זאב צ'צ'יק זצ"ל לתפילה רווית דמעות תוך שהוא מסביר לבנו: "היודע 
מקדישי  על  שמך  את  'קדש  מהבורא:  אני  מבקש  עכשיו?  אני  מתפלל  תפילה  איזו  אתה 
שמך!' שכן, למרות תחזיותיהם הקודרות של הרופאים, הבורא ברחמיו יכול לפעול שראש 
הישיבה יקום כבר מחר בבוקר ממיטת חוליו ויבוא לישיבה למסור שיעור. הגע בעצמך, 
כמה גדול יהיה קידוש ה' באותה שעה שיתהפך המצב לטובה כנגד דברי הרופאים" ('פניני 

תורת זאב' עמ' ו; מו).

ניגונו של גר הצדק
שבועות  של  שני  טוב  ביום  לעקידה,  פוטוצקי  הגרף  הצדק,  גר  שהובל  בעת  כי  מסופר 
תק"ט, הוא צעד אל המוקד כשפניו קורנות מאושר על הזכות שנפלה בחלקו למות על 
קידוש ה', ובדרכו שורר את מילות התפילה: "אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם אוהבך 

שנשבעת לו בהר המוריה...", עד שסיים בברכת: "ברוך... המקדש שמו ברבים".

עוד מסופר כי האדם היחיד שהיה נוכח בשעה שהעלו את גר הצדק על המוקד היה הצדיק 
רבי אלכסנדר זיסקינד בעל 'יסוד ושורש העבודה', שמסר נפשו להגיע למוקד כדי לשמוע 
את ברכתו של גר הצדק ולענות אחריו אמן. ואמר מרן ה'חפץ חיים' כי קבלה בידו בשם 
על  הצדק  גר  של  עלייתו  במקום  כשרים  יהודים  עשרה  שוהים  היו  שאילו  הגר"א  רבנו 
המוקד, ועונים אמן אחר ברכת: "המקדש שמו ברבים" שבירך, מיד היה מלך המשיח בא.

על  ניגון  מותו,  אל  הצדק  גר  צעד  שעמו  והמעורר  המרטיט  ניגונו  נשמר  אנו  לדורנו  עד 
מילות תפילת: "אבל אנחנו עמך". גדולי ישראל נהגו לשוררו מפעם לפעם ולשאוב ִמָּתָויו 

חיזוק ברוחניות.

וכך סיפרו על הגרא"ז מלצר שכאשר חפץ לעודד יהודי מבני סלוצק שעבר ייסורים קשים 
"אם  באומרו:  הצדק,  גר  של  ניגונו  את  עמו  ורוקד  למעונו  נכנס  היה  חייו,  ימי  כל  ומרים 
ש'אנחנו  הידיעה  בעקבות  לשמוח,  ממנו  מנעו  לא  פוטוצקי  הגרף  של  הקשים  ייסוריו 
עמך בני בריתך' ולפיכך יזכה בעוד שעה קלה יעמוד לפני כיסא הכבוד, כיצד יכול יהודי, 
יהיו ייסוריו אשר יהיו, שלא לשמוח בעצם העובדה שהוא יהודי?!" ('שימוש חכמים' עמ' נא; 

'ארוממך' סיון תש"ס).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

'אשר יצר' מחוללת נסים

מעתע האר ססיפפפפם  ם

מ ר'

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

'לעולם יהא אדם' (ה')


