
נתינת צדקה לשם שמים
"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)

"לי – לשמי" (רש"י).

כתב הרבי מאוז'רוב בספרו 'באר משה':

ומטרות  יוהרה  כוונות  ללא  ה',  לשם  תהיה  שהתרומה  כדי 
ורק  אך  שייך  שבידו  כל  כי  בעובדה  להכיר  הנותן  על  אישיות, 
לקדוש ברוך הוא, שהפקיד את הכסף בידו. לפיכך הנהיג האר"י 
הקדוש לתת צדקה בתפילת 'ויברך דוד' בשעת אמירת: "ְוַאָּתה 
מֹוֵׁשל ַּבּכֹל" (מג"א נא ז), כי באמירה זו מוכיח האדם את הכרתו 
לשם  ידו  על  הצדקה  ניתנת  כך  ומתוך  משלו,  כלום  לו  שאין 

שמים.

הזכרת השם בזמן הזה
(אגדות  הגרשוני'  'ילקוט  בספר  הביא  רש"י  לדברי  חריף  ביאור 

הש"ס ח"ג עמ' רג):

ידועים הם דברי הגמרא (סוטה לח א) שבבית המקדש היו הוגים 
'א-ד-נ-י'.  היום  הוגים  שאנו  כפי  ולא  בכתיבתו,  הוי"ה  שם  את 
"לי-לשמי";  כשפירש:  רש"י  כיוון  שלכך  לומר  אפשר  זה  לפי 
כדי להזכיר את שמי כראוי, יהיה עליכם לבנות לי את המשכן, 

כי רק בתוכו ניתן להזכיר את שמי ככתיבתו.

המקדש  בית  שחרב  אחר  בימינו  גם  כי  להזכיר,  המקום  כאן 
עניית  באמצעות  זה  חיסרון  לתקן  אנו  יכולים  בעוונותינו, 
שהסיבה  ב)  כד  (דברים  הטורים'  'בעל  שכתב  וכפי  בכוונה.  אמן 
כוללת  ש'אמן'  משום  היא  מהמברך',  יותר  אמן  העונה  ש'גדול 
בגימטרייה את השם המיוחד בכתיבתו (הוי"ה) ובהגייתו (אדנ-י), 

לעומת המברך שמזכיר את ה' רק בהגייתו (אדנ-י).

בנייה לשם שמים
ָּכל  ַּתְבִנית  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָּכן  ַּתְבִנית  ֵאת   אֹוְת ַמְרֶאה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  "ְּככֹל 

ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" (כה ט)

אמר רבי דוד הקשר זצ"ל מראשי ישיבת 'קול תורה':

מפסוק זה נוכל ללמוד עד כמה חשובה היא הכנת מקום התורה 
והתפילה בקדושה ובטהרה מיוחדת, כבר בשעת בנייתו, שאם 
לא כן מדוע פירטה התורה את אופן בניית המשכן וכליו לפרטי 

פרטים?

('מעלות  הגר"א  בשם  שהובאו  הדברים  גם  יובנו  זה  פסוק  לפי 
ראוי  מאבנים,  הכנסת  בית  שהבונים  יג)  אות  ר"א  מאמרי  התורה' 
שכל  להם  מובטח  ובכך  שמים,  לשם  בקדושה  אותן  שיחצבו 
שבמילות  אף  כי  בכוונה.  תהיינה  בו  שיתפללו  התפילות 
התפילה קיימת קדושה שאמורה למנוע מחשבות זרות והסחת 
זו  קדושה  יכולה  בטהרה  שנבנה  במקום  רק  מקום  מכל  דעת, 

לצאת מן הכוח אל הפועל.
'שירת דוד' מאמרים עמ' קח

להחיות בהם נפש כל חי
"ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים" (כה י)

שלא  רבים,  בלשון   – "ְוָעׂשּו"  נאמר  הארון  בעשיית  רק  מדוע 
כבשאר הכלים שבהם נאמר 'ועשית' בלשון יחיד?

ביאר בספר 'פרדס יוסף':

הארון היה משכנה של התורה, וכדי שתתקיים התורה זקוקים 
הלומדים לשותפותם של מחזיקי התורה, על כן כתבה התורה 

לגבי הארון 'ועשו' בלשון רבים.

עניין זה נרמז אף בנוסח הברכה: "בורא נפשות רבות וחסרונן... 
להחיות בהם נפש כל חי" – הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו 
את  תשלים  היא  מה,  דבר  יחסר  ברייה  לכל  שתמיד  באופן 
התורה  ללומדי  ולענייננו:  שניהם.  יחיו  וכך  מזולתה,  חסרונה 
חסר ממון, ולסוחרים חסרה התורה, ובאמצעות תמיכתם של 
של  חסרונו  את  איש  הם  משלימים  התורה  בלומדי  הסוחרים 

רעהו, ונמצאו שניהם זוכים לחיי נצח.

לכוון כנגד קודש הקודשים
"ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי" (כה טז)

שח הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א:

עדיין  המקדש,  בית  שנחרב  לאחר  אף  כי  היא,  ידועה  עובדה 
(בית  הרמב"ם  שכתב  כפי  בקדושתו,  הקודשים  קודש  קיים 
הבחירה ד א): "ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב, 
עמוקות  במטמוניות  למטה  הארון  בו  לגנוז  מקום  בו  בנה 
שלמה".  שבנה  במקום  וגנזו  צוה  המלך  ויאשיהו  ועקלקלות, 
עובדה זו עמדה ביסוד פסקו של מרן ה'שולחן ערוך' (או"ח צד א) 
שאף בימינו צריך המתפלל לכוון את לבו כנגד ירושלים, כנגד 

המקדש וכנגד קודש הקודשים.

ישראל  בית  שהמון  כך  על  להתפלא  יש  זאת  שלאור  אלא 
קודש  כנגד  ולא  ירושלים  כנגד  רק  בתפילתם  לכוון  מקפידים 
המבקש  לכל  היא  גדולה  סגולה  כי  ספק  ואין  הקודשים, 
שתפילתו תעלה לרצון, להקפיד לכוון בתפילתו אף כנגד קודש 

הקודשים, כפסקו של ה'שולחן ערוך'.
'חכמה ודעת'

תפילה במקום תורה
"ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת" 

(כה כ)

אמר האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב:

פרישת כנפי הכרובים מסמלת את התפילה (זוהר – רעיא מהימנא, 

על  הכרובים  הנחת  מקום  את  התורה  בקביעת  א).  רלד  פנחס 
הארון המסמל את לימוד התורה, רמזה היא לנו שגדולה היא 
סגולת התפילה להתקבל כשהיא נאמרת במקום לימוד התורה. 
כפי שהובא בגמרא (ברכות ח א) על רב אמי ורב אסי, שעל אף 
הם  הקפידו  כנסיות,  בתי  עשר  שלושה  עמדו  טבריה  שבעיר 

להתפלל דווקא במקום שבו למדו.
'ילקוט כרם שלמה' ח"ג עמ' עא

ארבעה יסודות בעבודת התפילה
"ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת 

ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו" (שם)

ארבעה יסודות חשובים בעבודת התפילה למד מפסוק זה רבי 
אליהו מוויסקיט מתלמידי השרף מקאצק:

'נער'  לשון  הוא  כרובים   – ְכָנַפִים"  ּפְֹרֵׂשי  ַהְּכֻרִבים  "ְוָהיּו  א. 
('אונקלוס'). האדם מחויב לחוש עצמו כנער שאין בו דעת מעצמו 
אם לא יחון אותו ה' ויאיר לו את דרכו, ורק כשיחוש עצמו כך, 

אזי ראוי הוא לפרוש כפיו בתפילה לפני ה' יתברך.

קינוח  מלשון  'כפרת'   – ַהַּכּפֶֹרת"  ַעל  ְּבַכְנֵפיֶהם  "ֹסְכִכים  ב. 
תפילת  שעיקר  ללמדנו  כא),  לב  בראשית  (רש"י  הלכלוך  והעברת 
האדם צריכה להיות על טהרת הלב, כתפילתו של דוד המלך 
עליו השלום: "ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי" 

(תהלים נא יב).

לבוראו  האדם  שפונה  עת  בכל   – ָאִחיו"  ֶאל  ִאיׁש  "ּוְפֵניֶהם  ג. 
לבקש על טובתו, עליו לזכור לבקש גם על טובת חברו, וכבר 
הובטחנו מפי חכמינו זיכרונם לברכה: "כל המבקש רחמים על 
חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה" (בבא קמא צב א).

ד. מקומם של הכרובים, פורשי הכנפיים, היה מעל ארון הברית, 
ללמדך כי ההצלחה בתורה תלויה בתפילה. ככל שירבה האדם 
לבקש מבוראו: "והאר עינינו בתורתך", כך יזכה שייפתחו עיניו 

להשכיל ולהבין את דברי התורה.
'אזור אליהו'

מקום שבעלי תשובה עומדים
"ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה" (כה כא)

דרש בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ:

ה'ַּכּפֶֹרת' – מלשון כפרה, רומזת לבעלי התשובה, וה'ארון' שהינו 
דקדקה  התורה.  מקיימי  שהם  לצדיקים  רומז  לתורה  משכן 
התורה וכתבה: "ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן", ללמדנו כי דרגתם 
של בעלי התשובה מסוגלת להיות גבוהה מדרגת הצדיקים. כפי 
 – עומדין  תשובה  שבעלי  "מקום  ב):  לד  (ברכות  בגמרא  שאמרו 

צדיקים גמורים אינם עומדין".
'שולחן מלכים'

לברך אף על הרעה בשמחה
"ַמְקִּבית ַהֻּלָלֹאת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה" (כו ה)

מפסוק זה נוכל לדרוש רמז להלכה המבוארת במשנה (ברכות נד 
א): "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה", "ואמר 

רבא לא נצרכה אלא לקבלינהו בשמחה" (שם ס ב).

וזהו שנאמר: "ַמְקִּבית ַהֻּלָלֹאת" – את שני ההילולים, על הרעה 
ועל הטובה, יש לעשות באופן מקביל ותואם: בשמחה.

'גאולת ישראל' עמ' כו

פרשת תרומה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אמן אחר ברכת המזון
"ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת  ָזָהב" (כה כו)

התיבות  ראשי  הינה  "ָזָהב"  המילה  כי  בחיי  רבנו  כתב 
שחיובן  המזון  בברכת  הראשונות  הברכות  שלוש  של 

מדאורייתא: הזן, הארץ ובונה ירושלים.

בדרך רמז יש להוסיף על דבריו כי המילה 'ַאְרַּבע' הינה 
בגימטרייה שלוש פעמים 'אמן' (273), מכאן רמז לאשר 
שאמירת  שכפי  י)  בא"א  רטו  (או"ח  מגדים'  ה'פרי  פסק 
שלוש הברכות הראשונות שבברכת המזון היא מצווה 
מן התורה, כך עניית אמן אחריה הינה מצוות עשה מן 

התורה.
'ציצים ופרחים' פרשת האזינו

ביום ראשון ז' באדר (תקפ"א) יחול יומא דהילולא של הצדיק הפלאי, בעל הייסורים, 

הרב הקדוש רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע, שעל אודותיו סופר:

בראשית ימי רבנותו בעיר קאליב, פתח הוא 'תלמוד תורה' לתינוקות של בית רבן. 

ולמן אותו היום ואילך, בכל בוקר היה מטריח עצמו וצועד לבית ה'תלמוד תורה' 

כדי להקשיב לברכות השחר שהיו נאמרות מפי צעירי הצאן ולענות אחריהן אמן. 

'ימי זכרון' ז' אדר

ברכות השחר בחברותא – להאמין כל בוקר מחדש.
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מיהודי  אמונים'  'בני  במשרדי  לאחרונה  התקבל  שלפניכם  המרגש  המכתב 
שבו  הכנסת  בבית  אמן'  כ'גבאי  לשמש  זכה  ארוכה  תקופה  שבמשך  יקר 

התפלל. הרי הוא לפניכם, בשינויים מתבקשים.

לכבוד ארגון 'בני אמונים' לחיזוק עניית אמן,

אחר מבוא השלום והברכה.

לפני כשנתיים יצאתם בקריאה לציבור להתגייס למען הפצת מהפכת 'בני אמונים' בעולם ולשמש 
כ'גבאי אמן' בבתי הכנסת.

עיניי  את  שפרסמתם  המודעה  צדה  ימימה,  מימים  מאוד  ללבי  קרוב  היה  אמן   עניית  שנושא  כיוון 
ומשכה את תשומת לבי. התקשרתי למשרדכם ומעבר לקו ענה לי יהודי חביב שלשאלתי הסביר 
לי את התפקיד; עליך לעמוד בבית הכנסת שבו אתה מתפלל ולהציע בעדינות למתפללים להקשיב 

לברכותיהם ולהשלימן בעניית אמן.

השיחה הסתיימה בהסכמה כי אהרהר בדבר. באותה תקופה היו הבקרים שלי פנויים למדי, והרעיון 
למלאם באלפי מצוות כה נשגבות נשא חן בעיניי.

ביום שלמחרת התקשרתי שוב כדי לאשר את הצטרפותי. עד מהרה נשלח אליי שליח עם חומרי 
הסברה, כרטיסים ועוד, ובבוקר שלאחר מכן כבר השכמתי קום לתפילה כוותיקין, ומיד לאחר מכן 

התייצבתי הכן על משמרתי.

כמו כל דבר חדש, בתחילה התקבל הרעיון בהסתייגות מה בקרב המתפללים. השתדלתי להסביר 
לכולם בנעימות את העניין, ועובדת היותי דמות די מוכרת בקהילתי הוסיפה ותרמה לכך שתוך כמה 

ימים כבר הייתי עמוס ב'עבודה'.

כך, במשך תקופה ארוכה, בכל בוקר הקדשתי שעות ספורות למען המצווה, כאשר אני חש סיפוק 
רבים  באהדה ובתודה.  הציף אותי  גם ציבור המתפללים  שנפל בחלקי.  הרבים הגדול  עצום מזיכוי 
מחסום  אך  מושלם  באופן  השחר  ברכות  אמירת  על  להקפיד  רצו  ומתמיד  מאז  כי  לי  סיפרו  מהם 

הבושה עמד בפניהם, וכעת שהוסר מחסום זה מרגישים הם תחושת סיפוק נפלאה.

יכול הייתי להמשיך בפעילותי הענפה עוד זמן רב, אלא שבנסיבות מסוימות, לאחר כשנה נאלצתי 
אישי  שבאופן  אף  על  לחלוטין.  זרה  בעבורי  שהייתה  אחרת  לעיר  ולעקור  מגוריי  מקום  את  לעזוב 
המשכתי להקפיד על אמירת ברכות השחר בחברותא גם במקום מגוריי החדש, בלבי הצטערתי על 

ההפסד הגדול של זיכוי הרבים, אך ההכרח לא יגונה.

במקום מגוריי החדש פתחתי עסק מסוים שלפי כל הנתונים אמור היה להצליח. היה זה תחום ייחודי 
שכמה מבני משפחתי כבר עוסקים בו, והיו לי סיבות טובות לחשוב שגם אני אצליח בתחום. 

אלא שכמאמר הכתוב: 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום', ככל שנקפו הימים התחלתי 
להפנים כי לא תמיד עולה החזון בקנה אחד עם המציאות. העסק נקלע לקשיים בלתי צפויים כמעט 

מיום פתיחתו, הלקוחות מיעטו להגיע, והרווחים שקיוויתי להניב נותרו בגדר חלום ודמיון.

לא ידעתי את נפשי. קיוויתי כי מדובר בקשיים בני חלוף וכי עד מהרה ההצלחה תאיר לי את פניה, 
אך מיום ליום נשברתי יותר ויותר.

היה זה באחד הערבים. אחי שיחיה השיא את בנו בעיר הקודש ירושלים, וכך מצאתי את עצמי בשעת 
מנסה  שנים,  משך  התפללתי  שבו  והאהוב  המוכר  הכנסת  בית  בפתח  עומד  מאוחרת  אחר-צהריים 

למצוא 'עשירי' למנחה.

שמחתי כי שכניי לא שכחוני. הם נופפו לעברי לשלום והתעניינו לשלומי ולשלום העסק החדש... 
החוצה.  להתפרץ  המאיים  צורב  בכאב  חשתי  לבי  שבתוך  אף  על  לכולם,  פנים  להאיר  השתדלתי 

באמת... מה שלום העסק?! 

התפילה תמה. עמדתי לצאת מבית הכנסת לעבר האולם שבו עמדה החופה להתחיל בעוד זמן קצר, 
אלא שאז פגשתי את אחד מידידיי הטובים, שלאחר כמה מילות התעניינות אמר לי:

"דע לך, כי פינה חמה במיוחד שמורה לך בלבי על כך שהקשבת בכל בוקר לברכותיי וענית אמן 
אחריי. מאז שעזבת החלטתי להמשיך בכך עם חברותא, אך זכות הראשונים שמורה לך".

שמחתי לשמוע את המחמאה. נזכרתי בתחושת הסיפוק שליוותה אותי באותה תקופה בלתי נשכחת. 
תחושה שנבעה מהעובדה כי בהשקעה כה קלה זכיתי לצבור מצוות כה רבות. ואז לפתע עברה בלבי 

המחשבה: הן זקוק אני לישועה, מדוע שלא אנצל את ההזדמנות ואבקש על כך?!

בפינת  שגרתי.  ובלתי  מעניין  מחזה  ציפה  הכנסת  לבית  מכן  שלאחר  בדקות  שהגיעו  למתפללים 
רחבת הכניסה, באותו מקום שעמדתי בכל בוקר במשך התקופה שבה שימשתי כ'גבאי אמן', עמדתי 
מצטנף, כשספר תהלים בידי, נושא תפילה רותחת לפני אבי הרחום שבשמים כי יפתח לי את שערי 
בזכות  כי  התחננתי  מעיניי  זולגות  כשדמעות  לאורה.  מאפלה  ויוציאני  דרכי  את  לי  יאיר  ההצלחה, 
ה'אמנים' הרבים שזכיתי לענות במקום הזה יזכני ה' בפרנסה טובה וברוכה, בנשיאת חן ובסייעתא 

דשמיא.

ההמשך, מה אומר לכם, היה מעבר לכל דמיון. בשבועיים שחלפו מאז התהפך עליי הגלגל לטובה. 
בפתע פתאום החלו אנשים להתעניין בעסק החדש, וכך הצלחתי בחסדי שמים לסגור כמה עסקאות 

טובות שבהן הרווחתי סכום נאה שאף כיסה לי את רוב החובות שצברתי בחודשים האחרונים.

ראיתי במאורע נס גלוי, כביכול אומרים לי משמים; עשית למען כבוד שמים, כעת זכית בסייעתא 
דשמיא. 

ואם אני הקטן זכיתי לישועה כה גדולה בזכות שזיכיתי את הרבים בעניית אמן, על אחת כמה וכמה 
אתם, 'בני אמונים', שאחראים למהפכה העצומה שחלה בשנים האחרונות במצווה זו, בוודאי תזכו 

לנסים ולנפלאות ותראו אך טוב וחסד כל הימים. אמן.

בברכה וברוב יקר,
ד. מ. ב.

'גבאי אמן' לשעבר.

ו  (דברים  שנאמר  ובוקר,  ערב  יום,  בכל  שמע  קריאת  לקרוא  התורה  מן  מצווה 
אדם  שבני  ּוְבקּוֶמ" – "בשעה   ּוְבָׁשְכְּב ָּבם...  ְוִדַּבְרָּת  ָהֵאֶּלה;  ַהְּדָבִרים  ו-ז): "ְוָהיּו 

שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים" (ברכות י ב).

כתוספת למצוות קריאת שמע תיקנו חכמים את שבע ברכות קריאת שמע, הלא 
הן הברכות שאנו אומרים בסדר התפילה, לפני קריאת שמע ולאחריה, כמבואר 
ובערב  לאחריה,  ואחת  לפניה  שתים  מברך  "בשחר  א):  יא  (ברכות  המשנה  בלשון 

מברך שתים לפניה ושתים לאחריה".

על שבע ברכות אלו (שלוש ברכות הבוקר וארבע ברכות הערב) סמכו חכמים (ירושלמי ברכות 
– "ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק א ה) את הכתוב בתהלים (קיט קסד): "ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי

(רש"י  התורה  ספר  מתוך  חלק  שהיא  שמע  קריאת  מצוות  היא  צדקך'  'משפטי 
תהלים שם). 

 – מצוות  שבע  כתובות  שמע  קריאת  פרשיות  בשלוש  כי  ופירשו  שהוסיפו  יש 
כן  על  וארבע ציציות,  מזוזה  ראש,  של  תפילין  יד,  של  תפילין  צדקך':  'משפטי 

תיקנו לנו לברך שבע ברכות להודות על שבע מצוות אלו (ב"ח או"ח רלו א).

'שבע' הוא מלשון שבועה, כי באמירת שבע  ה'שפת אמת' (מטות תרל"ח) כתב כי 
ברכות אלו מקבל האדם על עצמו בכל יום בשבועה לקיים את מצוות הבורא 
יתברך, ומחדש את השבועה שכבר הושבע בהר סיני, ויש בשבועה יום יומית זו 

כדי להטות את נפש האדם לבורא יתברך.

שלוש ביום וארבע בלילה
את הטעם שחילקו את שבע הברכות לשלוש ביום וארבע בלילה פירשו חכמים 
(ירושלמי שם ע"פ מאירי ברכות שם) על פי הכתוב ביהושע (א ח): "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה", 

שאומרים  בַּיום  כן  על  שוין",  והלילה  היום  הגיות  "שתהא  אנו:  למדים  שממנו 
אנו שלוש פרשיות בקריאת שמע ('שמע', 'והיה' ופרשת ציצית) מוסיפים שלוש ברכות 
את  אומרים  היו  לא  חכמים  בימי  בלילה,  ואלו  פרשיות,  שש  תהיינה  שיחדיו 
שש  תיאמרנה  אז  שגם  כדי  ברכות  ארבע  לומר  הם  תיקנו  לכן  ציצית,  פרשת 

פרשיות.

ביאור נוסף כתב ה'לבוש' (סי' נח): כיוון שבסדר התורה הערב קודם לבוקר, כנאמר 
בסדר בריאת העולם: "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר", מדין: 'זריזין מקדימין למצוות' (פסחים 
ד א) קבעו חכמים לומר את רוב הברכות (ארבע) מתוך השבע בערב, ואת הנותרות 

הניחו לבוקר. 

שמע,  קריאת  ממצוות  כחלק  תוקנו  אלו  שברכות  אף  כי  לציין  המקום  כאן 
מכל מקום אין הן דומות לשאר ברכות המצוות שהן הודאה על עצם המצווה, 
מציאות  על  אור'  'יוצר  ברכת  עצמה;  בפני  משמעות  יש  מהן  אחת  לכל  אלא 
היום, ברכת 'אהבה רבה' על לימוד התורה, וכן יתר הברכות כפי שנבאר בס"ד 
במאמרים הבאים, אלא שכאמור לעיל, חכמים סידרו אותן לפני מצוות קריאת 

שמע ואחריה. 

'ברכות קריאת שמע'
כיוון  מקום  מכל  המצוות,  כברכת  אלו  ברכות  של  דינן  אין  שכאמור  אף  על 
שברכות אלו הינן בגדר 'הכנה' למצוות קריאת שמע נקראות הן 'ברכות קריאת 
שמע'. וכך פירש זאת בעל התניא (ליקו"א מט) בנוגע לברכות שקודם קריאת שמע 

של שחרית:

כיוון שעיקרה של מצוות קריאת שמע הוא הפסוק: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקי ְּבָכל 
'יוצר אור' שבה מתארים אנו את  ְלָבְב", לפיכך הקדימו לה תחילה את ברכת 
ברום  העומדים  המלאכים  הנהגת  בסדר  המתבטאת  יתברך  הבורא  של  גדולתו 
עולם ומשבחים את בוראם. אחריה מברכים אנו את ברכת 'אהבה רבה אהבתנו'; 
על אף גדולתם של המלאכים ועשייתם את רצון קונם באימה וביראה, בכל זאת 
אמתית  להכרה  אנו  מגיעים  כך  ומתוך  שכינתו,  את  להשרות  כדי  בנו  ה'  בחר 

.'ֶקיבמצוות: 'ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא

כראוי  שמע  את  לקרוא  שנוכל  כדי  מסלבודקא':  'הסבא  אמר  לכך  נוסף  טעם 
תחילה  להתבונן  עלינו  א),  סא  או"ח  (שו"ע  וזיע"  ברתת  ביראה,  באימה,  "בכוונה,   –
בעל  חדשות  עשה  גבורות,  פועל  חושך...  ובורא  אור  "יוצר  הבורא,  בגדלות 
מלחמות" וכו'. התבוננות זו תעורר בקרבנו את אהבת ה', וכך נוכל לאחר מכן 

לקרוא את שמע כהלכתה.

סמך לדברים האמורים למד הסבא זצ"ל מדרשת חז"ל (ילקוט שמעוני תהלים תשח) על 
הפסוק בתהלים (כח ה): "ִּכי א ָיִבינּו ֶאל ְּפֻעֹּלת ה' ְוֶאל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו" – "זו קריאת 
שמע, שהן קוראין יוצר אור". וביאור דבריהם הוא, שכדי לקרוא קריאת שמע 
צריך תחילה להקדים את ברכת 'יוצר אור' העוסקת כולה בתיאור גדלות הבורא 
וסדר הנהגת עולמנו, ולאחר שמבינים את פעולות ה' ומשתאים ממעשה ידיו אזי 

ניתן לקבל את עול מלכותו בקריאת שמע ('טללי אורות').

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכות קריאת שמע – שבע ברכות בכל יום

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

ברוך שעשה לי נס במקום עניית אמן


