
בתוך שאר חולי ישראל
"ְוא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם" (ל יב)

את טעם הסכנה שיש במניית ישראל ביאר רבנו בחיי:

סגולתם של ישראל להינצל מאויביהם, גדולה היא מאוד בשעה 
שהם מלוכדים כאיש אחד בלב אחד וזכות הרבים עומדת להם. 
ליחידים,  ונפרטים  מתחלקים  הם  הרי  נמנים  הם  כאשר  אך 
ונמצא כל אחד ואחד עומד בנפרד למשפט על עוונותיו. במצב 

כזה יכולים הם לבוא לידי מגפה חלילה. 

על מרן ה'אור שמח' מסופר, כי בעת שחלה את חוליו האחרון 
שמו  את  שיפרסם  זצ"ל  וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון  לפניו  הציע 
"אני  שמחה:  מאיר  רבי  השיבו  לתפילה.  הישיבות  בהיכלי 
בכך  שכן  במיוחד,  בעבורי  יתפללו  שלא  מעדיף  כשלעצמי 
אפרד מתוך הכלל וידונו אותי לפי מעשיי. כפי שהובא בזוהר 
הקדוש (ויצא קס ב) שמוטב לאדם למנות עצמו בתוך הכלל ולא 

להישפט כיחידי".

'רבנו מאיר שמחה' (מהד' רבינר) עמ' רלד

התפילה מתקבלת בזכות פושעי ישראל
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

"'ְוֶחְלְּבָנה' – בֹּשֶׂם שריחו רע... ומנאה הכתוב בין סמני הקטורת. 
תעניותינו  באגודת  עמנו  לצרף  בעינינו  יקל  שלא  ללמדנו, 

ותפילותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנו" (רש"י).

את סיום דברי רש"י: 'שיהיו נמנין עמנו', משפט הנראה מיותר 
דוב  יששכר  רבי  האדמו"ר  פירש  שבו,  הכפילות  בשל  לכאורה 

מבעלז על פי מעשה שאירע בחצרו של מרן ה'בעל שם טוב':

להיכנס  מאוד  טוב'  שם  ה'בעל  איחר  הכיפורים  מימי  באחד 
התפלל  בתפילתו  ומשהחל  הנעילה,  לתפילת  הכנסת  לבית 

בהתלהבות עצומה אף יותר מהרגלו.

בסיומו של יום הכיפורים הסביר לתלמידיו את פשר מעשהו: 
"באחת מתפוצות ישראל מתגורר יהודי שהרשיע במעשיו עד 
מאוד. לקראת סיומו של יום הכיפורים, קודם תפילת הנעילה, 
לשוב  בו  שגמר  עד  תשובה,  הרהורי  לפתע  בקרבו  התעוררו 

בתשובה והתחרט על מעשיו מעומק לבו.

עד  כך,  כל  נפלאה  לדבקות  הגיע  הנעילה  בתפילת  משהחל 
יחד  לרצון  עלו  שנים,  זה  מלהתקבל  שנדחו  רבות  שתפילות 
עז  כי  תפילתי,  את  איחרתי  לפיכך  התשובה.  בעל  תפילת  עם 
היה חפצי להתפלל יחד עמו, ולגרום שאף תפילתי תעלה עמה 

לרצון".

לפי זה נוכל להבין; במילים 'שיהיו נמנין עמנו' בא רש"י ללמדנו 
שצירוף פושעי ישראל לתפילותינו אינו מועיל רק להם, אלא 

אף לנו מתקבלת תועלת גדולה מכך.
'עלים לתרופה' תשנ"ח

'דעת' בשבת מניין?!
"ַא ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו... ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם" (לא יג)

בירושלמי ברכות (ה ב) הובאה תמיהתו של רבנו הקדוש: "היאך 
ביטלו 'חונן הדעת' בשבת; אם אין דיעה תפילה מניין?" (ראה 
להוסיף  נהגו  זה  שמטעם  קסז)  (או"ח  יצחק'   'שיח  שו"ת 

בקשת  את  חונן'  'אתה  ברכת  נוסח  על  שבת  מוצאי  בתפילת 
'אתה חוננתנו').

ביאר בעל 'חידושי הרי"ם':

ככתוב:  'דעת'  בבחינת  היא  השבת  כי  מבואר  שלפנינו  בכתוב 
על  בה  לבקש  צורך  אין  מדוע  מובן  לפיכך  ה'".  ֲאִני  ִּכי  "ָלַדַעת 
הדעת, שהרי בחינת ה'דעת' שבה קבועה וקיימת ואינה תלויה 

בתפילתנו.

'אמרי הרי"ם'

אשרינו שמאמינים אנחנו
"ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר" (לב א)

על  זכות  ללמד  חיים',  ה'חפץ  מרן  קדישא,  הסבא  היה  רגיל 
ישראל ולומר:

ישראל,  את  רב'  ה'ערב  אנשי  שהסיתו  ימים  באותם  וראה:  צא 
לא הצליחו הללו לעמוד בניסיון אף למשך שעות מספר, ואילו 
שנים  אלפי  מזה  אנו  ממתינים  מאמינים,  בני  מאמינים  אנו, 
בציפייה דרוכה לביאת גואל צדק מבשר טוב, מתפללים על כך 

ללא הרף ולא נסוגים לרגע מאמונתנו. אשרינו.

'שיחות החפץ חיים' אות נו

כהודעת לעניו מקדם
"ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי" (לב יג)

בזכות  לו  תולין   – עצמו  בזכות  תפילתו)  קבלת  (את  התולה  "כל 
אחרים, וכל התולה בזכות אחרים – תולין לו בזכות עצמו. משה 
ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  'ְזכֹר  שנאמר:  אחרים,  בזכות  תלה 
ֲעָבֶדי' – תלו לו בזכות עצמו, שנאמר: 'ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי 

מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית'" (ברכות 
י ב).

על פי דברי הגמרא מתבאר היטב נוסח תפילת 'א-ל ארך אפים' 
הנאמרת קודם הזכרת י"ג מידות: "בתחנון ובתפלה פניך נקדם 
כהודעת לעניו מקדם"; י"ג מידות הרחמים שבאמצעותן נענה 
משה התגלו לו בזכות ענוותנותו – שתלה תפילתו בזכות אבות, 

לפיכך ראוי להזכירו כאן בתואר 'עניו'.

'ברכת איש'

שעת המנחה – עת רצון
"אּוַלי ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם" (לב ל)

בפסוק נוסף בתורה מופיעה המילה "ֲאַכְּפָרה": "ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה 
ָפָניו ַּבִּמְנָחה" (בראשית לב כא).

דברי  פי  על  הטורים'  'בעל  ביאר  אלו  פסוקים  בין  הקשר  את 
המנחה,  בתפילת  זהיר  אדם  יהא  "לעולם  ב):  ו  (ברכות  הגמרא 
שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה", וזהו שאמר כאן 
משה: "ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם", אימתי? בזמן המנחה! ככתוב: 

"ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה".

זדונות נעשות כזכויות
"ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה" (לב לא)

הכיצד זה מגדיל משה את חטאם של ישראל בזמן שבא לבקש 
עליהם רחמים?

במסכת  מברעז'אן:  המהרש"ם  חתן  פלדמן,  משה  רבי  ביאר 
עבודה זרה (ד ב) אמרו חכמים: "לא עשו ישראל את העגל אלא 
ליתן פתחון פה לבעלי תשובה", לפי גמרא זאת מובן מפני מה 
הגדיל משה את חטאם: הרי השב מאהבה – זדונות נעשות לו 
כזכיות (יומא פו ב), וכאן ששבו בתשובה כדאי היה להגדיל את 

חטאם כדי שייהפך לזכות גדולה יותר.

שו"ת מהרש"ם ח"ד בהקדמה

כליל תפארת בראשו נתת
"ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתי ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני" (לג יב)

הורביץ  הלוי  פנחס  רבי  ביאר  ְבֵׁשם"   הכתוב "ְיַדְעִּתי לשון  את 
בעל ה'הפלאה':

במסכת אבות (ד יג) הובאו דברי רבי שמעון: "שלשה כתרים הם 
כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על 
גביהן", וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה: "ְיַדְעִּתי ְבֵׁשם" – 
מכיר אני בך שזכית לכתר שם טוב שבו כלולים הכתרים כולם.

זכה  רבנו  שמשה  נמצא  התורה  בפסוקי  נדקדק  אם  ואכן, 
כהונה'  'כתר  תורה,  מתן  בשעת   – תורה'  'כתר  הכתרים:  בכל 
 – מלכות'  ו'כתר  המילואים  ימי  בשבעת  במשכן  כששירת   –

כשנבחר להנהיג את ישראל.

השבת: "כליל  יום  תפילת  בנוסח  אף  אנו  מעידים  זה  שבח  על 
טוב  שם  בכתר  להתעטר  משה  זכה   – נתת"  בראשו  תפארת 

שהוא שילוב של כל הכתרים כולם.

'פנים יפות', תחילת פר' תצוה

פרשת כי תשא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ל

פני ם

אמן כעולה וכקטורת
"ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַלה'" (ל כ)

הם  ַלה'"  ִאֶּׁשה  ְלַהְקִטיר  "ְלָׁשֵרת  התיבות:  ראשי 
באמצעות  הנעשה  שהייחוד  מכאן  'אמן',  בגימטרייה 

עניית אמן עולה ומתקבל בשמים כעולה וכקטורת.

'נפלאות מתורתך' ערך 'אמן'

אמן קורעת גזר דין
"ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר 

ָּכָתְבָּת" (לב לב)

וכן:  'אמן',  תיבות  סופי   – ַאִין"  ְוִאם  ַחָּטאָתם  "ִּתָּׂשא 
שבזכות  ללמדך  'אמן'.  תיבות  ראשי   – ָנא"  ְמֵחִני  "ַאִין 
של  דינו  גזר  נקרע  בכוונה  אמן  עניית  על  ההקפדה 
האדם, ושמו נמחה מספר החובה, כמובא בתיקוני זוהר 
(תיקון יט דף מ א): "העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר 

דינו של שבעים שנה".
'שבט מיהודה'; 'חידושי אבר"ח'

לדברי הרמ"ע מפאנו (שו"ת, סי' קט) כוונת הזוהר היא דווקא ל'אמנים' על ברכות. לכן כמעט לא ניתן להשתדל לענות לכל הפחות תשעים אמנים ביום.  בזוהר הקדוש (תיקו"ז יח לג) נאמר כי חובה על כל יהודי 
ובכך תזכה להשלים ענית תשעים אמנים ביום.הצטרף גם אתה לרבבות אלפי ישראל המברכים ברכות השחר בחברותא דבר יום ביומו,להשלים תשעים אמנים אלו בלי לקיים את מנהג ישראל לומר ברכות השחר בחברותא. 

כל יום תענה שחרית אמן 
יהודי יקר!!!כל יום תשעים אמנים
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כמדי שבוע בשבוע, באותו יום ובאותה שעה קבועה נשמעו הנקישות המוכרות על דלת העץ הכבדה. 
בפתח, כמו תמיד ניצבה אותה דמות עצובה וכפופה ובפיה המשאלה הקבועה: "ימצא נא לי הרבי 

היתר".

כמו תמיד, גם הפעם נאלץ הרבי בעצב רב, להשיב את פניה ריקם, תוך שהוא מרעיף עליה טללי נוחם 
ומברכה בחום כי בקרוב ממש תצא מאפלה לאורה. גם הפעם הרכינה האישה את פניה וענתה 'אמן' 

בכוונה, ואחר פנתה לצאת מן הבית לדרכה.

הייתה זו בת אחותו של האדמו"ר רבי פנחס מקוריץ זכותו תגן עלינו, אשר מזה שנים רבות ישבה 
בודדה בביתה, עגונה מבעל נעוריה שבבוקר אחד, בראשית ימי נישואיהם יצא מן הבית, ולעת ערב 

לא שב, עד עצם היום הזה.

מעט  לעסוק  החל  האיש  אמנם  הפתאומית.  ההיעלמות  את  שתסביר  הגיונית  סיבה  כל  הייתה  לא 
היה  הוא  כלשהם.  מסוכנים  גורמים  עם  קשר  לו  היה  לא  משפחתו  בני  ידיעת  למיטב  אך  במסחר, 

בתחילת דרכו במסחר, וכמעט שלא יצר קשרים עסקיים עם הוותיקים בתחומו.

בתחילה התגייסו כל בני העיירה לסייע לעגונה האומללה, אולם ככל שחלפו השנים הלכה בדידותה 
וגברה. השנים הרבות שעברו הספיקו להשכיח את זכרו של בעלה מלב כל מכיריו, איש לא התעניין 

בה יותר והיא נותרה לבדה, בודדה ועזובה.

רק בבית אחד המשיכה להיות אורחת כבוד, בבית דודה הגדול תמיד מצאה אוזן קשבת ולב מבין. 

בחודשים הראשונים לעגינותה לא חדל הרבי להתדיין עם כל רבני העיר ולמדניה בניסיון למצוא לה 
ניסה  בנוסף,  לבעייתה.  פתרון  למצוא  הצליחו  לא  ביותר  המופלגים  הלמדנים  גם  לשווא.  אך  היתר, 
הרבי להפעיל כל גורם אפשרי בניסיון לעלות על עקבותיו של הבעל. כל עדות, אף הקלושה ביותר 
נשמעה בקפֵדה ונידונה בכובד ראש, אך הרב העלה חרס בידו. נדמה היה כי עד אחרית ימיה תיוותר 

האישה בודדה וערירית, אולם האישה סירבה להתייאש.

כה  ישועות  פועל  הרבי  "הלוא  הרבי:  בפני  להתחנן  הרבנית  ניסתה  הרבות  מהפעמים  באחת  כאשר 
כי  אעשה  "ומה  בסבלנות:  הרבי  השיב  אחייניתו?!"  בעבור  גם  יפעל  לא  מדוע  אחרים,  בעבור  רבות 
חכמינו זיכרונם לברכה קבעו שאין להתיר אישה בנִסים ונפלאות אלא על פי עדות ברורה כדין תורה. 

במקרה זה עדיין לא נמצאה העדות, וממילא לא ניתן עדיין למצוא היתר לאישה זו".

במהלך אותן שנים ארוכות, גם הרבי לא חדל מלהעתיר בעבור אחייניתו המסכנה. שמה ושם אִמה 
היו רשומים באופן קבוע על פִתקה שהייתה מונחת על שולחנו של הרבי, ובכל הזדמנות העתיר הוא 

לישועתה.

*

באחד הימים עמד הרבי  בעיצומה של תפילת 'שמונה עשרה' של שחרית, כאשר הפתקה שבה היה 
רשום שמה של העגונה מונחת הייתה לפניו, והוא שקוע היה בדבקות עצומה בעבודת תפילתו.

הייתה  שבו  המקום  מן  הפתקה  נשרה  פתאום  בפתע  המתפללים;  כל  את  שהחריד  דבר  קרה  והנה, 
מודבקת ונתפסה באש אחד הנרות שהיו מונחים על עמוד התפילה לפני הרבי. הפתקה החלה לבעור, 

בעוד הרבי שקוע בתפילתו ואינו שם לב למתרחש סביבו. 

אחד מהמתפללים התעשת ומיהר לכבות את האש, ומנע אסון שיכול היה חלילה להתרחש. והרבי, 
הרבי המשיך בתפילתו כאילו לא אירע דבר. מאום לא יכול היה למונעו מכוונתו ומדבקותו בבוראו.

נדמה היה כאילו לא הבחין הרבי במתרחש, אלא שלאחר התפילה מיהר לקרוא למשמשו. הלה נזעק 
והופתע כשהרבי הורה לו לקרוא ל'מלשין דמתא'.

אותו יהודי אומלל היה ידוע ומוכר בקרב תושבי העיירה קוריץ כמי שמסוכן היה לשהות בקרבתו. 
יהודים רבים הספיקו לסבול מנחת זרועו, וכמה מהם הושלכו בגין הלשנותיו לשנים ארוכות לבית 
טען  ייתכן",  לא  "הן  הציבורי',  והסדר  החוק  'שומר  אם  כי  'מלשין',  היה  לא  הוא  לטענתו  האסורים. 

תמיד, "כי יסתובבו במחוזותינו אנשים שיעברו על חוקי המדינה, ובכך יסכנו את הציבור כולו".

יכול היה המלשין לטעון ללא הרף לחפותו, אך שמועות עקשניות ומבוססות טענו כי לא 'אוהב חוק' 
הוא מלשין זה, כי אם 'אוהב כסף אשר לא ישבע כסף'. עובדה אחרת לא הייתה יכולה להסביר את חיי 
הפאר שחי מלשין זה, מבלי לעסוק באף מלאכה המכבדת את בעליה, מלבד עבודת המלשינות שבה 

עסק במסירות, בתמורה לשלמונים מכובדים שהועברו אליו מידי השלטונות.

תוך זמן קצר ניצב המלשין לפני הרבי. הוא ציפה כמו תמיד לגערה או נזיפה שתגרור אחריה שובל 
מהר  בפניו: "אמור  הטיח  הרבי  כאשר  הופתע  אך  היגיון,  חסרות  והצטדקויות  התנצלויות  של  ארוך 

היכן נמצא אחייני, הבעל המעגן!"

ביתר  דבריו  על  וחזר  מתשובתו,  התרשם  לא  הרבי  אך  כצפוי,  המלשין  היתמם  אדע?",  מהיכן  "וכי 
המלשין  גורלו.  יהיה  ומר  רע  מדבריו,  יתעלם  אם  כי  המלשין  על  ומאיים  מוסיף  הוא  כאשר  תוקף, 
אני  נביא  האם  הרבי?  רוצה  מה  מחוצפת: "וכי  בתמימות  וטען  שב  הדברים  פני  הולכים  לאן  שהבין 

שאדע?", ומיד פנה לצאת מן הבית.

אלא שאז אירע דבר נורא: עם החלו לרדת במדרגות מעד המלשין ונפל על פניו במורד המדרגות, 
המדרגות,  בתחתית  להתיישב  לבסוף  כשהצליח  החדות.  מהאבנים  ושוב  שוב  נחבט  גופו  כאשר 
כשעצמות שתי ידיו מרוסקות וכל גופו דואב וכאוב, פלט בכניעה: "ובכן, האיש אכן חי ונמצא בבית 
במטבעות  במסחר  עסק  כי  עליו  הלשין  ש'מישהו'  אחר  הוטל  לשם  בדויה,  זהות  תחת  פלוני  סוהר 

מזויפים".

"עליך לפעול מיד לשחררו!", אמר הרבי בתוקף, והמלשין שכבר טעם מנחת זרועה של חוצפתו לא 
חלם להמרות את פי הרבי.

כמה ימים לאחר מכן רעשה העיר קוריץ כשהאיש שנחשב היה למת שב לביתו, לשמחת לב אשתו 
ולאושר כל מכיריו. ויהי לפלא.

לימים, כאשר נשאל הרבי מפי מקורביו מה אירע באותו בוקר, ומדוע נדרשו לרבי שנים כה רבות 
הנר,  באש  הפתק  נתפס  כאשר  בוקר,  "באותו  תומו:  לפי  הרבי  הסביר  פשוטה,  כה  לישועה  להגיע 
עמדתי בעיצומה של תפילת 'ולמלשינים'. ראיתי במעשה זה אות משמים כי בידי 'המלשינים' לפתור 
את בעייתה של האישה ששמה היה רשום על הפתק, על כן מיהרתי לקרוא למלשין, ואכן נודע הדבר 

כי הוא זה שהביא למאסרו של האברך".

'ליקוטי אמרי פנחס' שער הסיפורים קמב

מעלתה של ברכת 'יוצר אור'
הברכה הראשונה בסדר ברכות קריאת שמע הינה ברכת 'יוצר אור', שבה אנו משבחים 

את הבורא יתברך על בריאת האור.

שבח מיוחד הוא לנו שאנו זוכים לברך ברכה זו, כפי שהובא במדרש תנחומא (וזאת 
הברכה ז): "רשע בחייו חשוב כמת. מפני מה? כשרואה חמה זורחת ואינו מברך 'ברוך 
'מעריב ערבים'... אבל הצדיקים מברכים על כל  יוצר המאורות', שוקעת אינו מברך 

דבר ודבר".

על סגולתה של ברכה זו הביא בהגהות 'עטרת זקנים' (על שו"ע או"ח נט): בברכת 'יוצר 
ב',  הא'  אותיות  כל  את  למצוא  ניתן  המזון  בברכת  וכן  עשרה  שמונה  בתפילת  אור', 
מלבד האות ף' הרומזת לאף ולחימה, ללמדך שהמכוון בברכות אלו: "אין שטן ואין 

פגע רע ולא שום מקטרג, אף, שצף וקצף שולט בתפילתו ובסעודתו".

להזכיר מידת לילה ביום
את  אף  בה  מזכירים  אנו  זורחת,  שהחמה  בזמן  ביום,  נאמרת  אור'  'יוצר  שברכת  אף 
בריאת החושך, וכן בברכת 'המעריב ערבים' הנאמרת בלילה מזכירים אנו את בריאת 
מי שברא אור  כי  מלב האפיקורסים שאמרו בזילות לשונם  היום. וזאת כדי להוציא 
לא ברא חושך חלילה, על כן מקפידים אנו להזכיר תמיד את האור לצד החושך (שו"ע 

או"ח נט א).

מזכירים  היינו  אלמלא  אבוהב:  מהר"י  בשם  (שם)  יוסף'  ה'בית  הביא  לכך  נוסף  טעם 
את מידת הלילה ביום היה יכול להשתמע מברכתנו כי יש איזו שהיא בחינה של רעה 

בחושך, ובאמת אין הדבר כן, שהרי "ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו" (קהלת ג יא).

עוד ביאר המהר"ל ('נתיבות עולם' נתיב העבודה ז): מן הנאמר בבריאת העולם (בראשית א ה): 
"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד", למדנו שהיום והלילה הינם בריאה אחת. שאילו היה 
את  שנשבח  ראוי  שאין  וכיוון  אחד',  'יום  הם  נקראים  היו  לא  היום  מן  נחלק  הלילה 

בוראנו על 'חצי דבר', על כן קבעו לנו להודות על שניהם כאחד.

בחשיבותם  מכירים  הכול  תקנ):  דאיגרתא'  ('קריינא  זצ"ל  הסטייפלר  אמר  פשט  בדרך 
מן  רצוננו  את  ולהוציא  במלאכה  לעסוק  ניתן  ביום  הלילה;  ושל  היום  של  ומעלתם 
הכוח אל הפועל, ואילו הלילה נועד למנוחה ולהחלפת כוחות הכרחית. אך אילו היום 
או הלילה היו נמשכים ללא הפסק לא היינו מכירים במעלתם. נמצא אפוא שחשיבות 
היום ניכרת רק בלילה שאחריו וכן להפך, על כן תיקנו לנו שנזכיר מידתו של זה בזה.

יוצר אור ובורא חושך
מציאות  היעדר  רק  ואינו  עצמה  בפני  בריאה  הינו  שהחושך  משמע  הברכה  מלשון 
האור, וכן משמע אף מלשון הגמרא בחגיגה (יב א): "אמר רב יהודה אמר רב: עשרה 

דברים נבראו ביום ראשון, ואלו הן: שמים וארץ, תהו ובהו, אור וחשך...".

היא  המינים  שדעת  הביא  חושך)  ערך  הגר"א'  ב'אורות  (הובא  יצירה  לספר  הגר"א  בליקוטי 
שחושך הוא היעדר אור, וראייתם מכך שכשמדליקים נר בבית קטן וסגור מאיר כל 
וודאי  אלא  הסגור?  לבית  החושך  הגיע  ומהיכן  חושך.  נוצר  אותו  וכשמכבים  הבית, 

הוא היעדר אור.

אך הגאון דחה דבריהם בתוקף, וביאר שהחושך הוא בריאה כמו האור. אלא שהבורא 
הגביל את כוח האור בגבולות טבעיים, ואת כוח החושך לא הגביל אלא למקום שיש 
אור, כדוגמת האוויר הממלא כל חלל פנוי בעולם, ועל כן בכל מקום שאין אור מיד 
מתפשט החושך. בדבריו הביא הגאון ראיה, מלשון ברכת 'יוצר אור ובורא חושך', וכן 
מכך שהשוו את האור והחושך בנוסח ברכות קריאת שמע של ערבית: "גולל אור מפני 

חושך וחושך מפני אור".

ומכל מקום יש מרבותינו הראשונים (רמב"ן שמות ד יא; 'אבן עזרא' ישעיה מה ז; רס"ג באמונות 
כי  יישבו  חושך'  'בורא  לשון  ואת  עצמה,  בפני  בריאה  אינו  החושך  כי  שסברו  ודעות) 

הוא כדרך בני אדם לומר על המכבה את הנר שהוא הביא את החושך, או שהקדוש 
המקום  כאן  ואין  החושך.  את  לקבל  שתוכל  מציאות  העולם  באוויר  יצר  הוא  ברוך 

להאריך בזה.

עושה שלום ובורא את הכל
כאור  כך,  כל  מנוגדים  כוחות  שני  בעולמו  המקיים  ה'  גדלות  את  שהזכרנו  לאחר 
יוצר   – הכל'  את  ובורא  שלום  'עושה  שהוא  כך  על  לשבחו  אנו  מוסיפים  וכחושך, 
בעולם כוחות מנוגדים, אך בד בבד הכין להם את האופן שיאפשר להם להתקיים זה 

לצד זה ('אוצר התפילות').

בדרך מוסר הוסיף וביאר זאת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל:

מהותו של השלום אינה לגרום לכך שאחד הצדדים יכניע את רעהו, אלא שלא תהיה 
אפשרות למריבה כלל. כמאמר הכתוב במשלי (טז ז): "ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו 

ַיְׁשִלם ִאּתֹו", כלומר שגם הצד המתנגד יסכים עם דעת הצד שכנגדו.

והנה, בכל הכוחות המנוגדים שבטבע ניתן לראות מריבה וניצחון, כמו האש והמים 
הנלחמים ביניהם וכיוצא בזה, מלבד האור והחושך: על אף שהחושך הוא כוח נגדי 

לאור, מכל מקום נדחה הוא מפני מעט מן האור בלא התנגדות כלל.

מריבה  בלא  מפניו  הרע  כוח  נדחה  ולפיכך  לשלום,  סמל  הינו  שהאור  אפוא  נמצא 
ומשלים עם דעתו, ולפיכך הסמיכו לברכת 'יוצר אור' את השבח 'עושה שלום' ('טללי 

אורות').

הארות בסדר התפילה  ההאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת 'יוצר אור' (א)

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

המלשין שנתפס ב'ולמלשינים'


