
השפעתה של פרשת 'אחרי מות' על דורנו
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן" (טז א)

בזוהר הקדוש בפרשתנו (נז ב) הובא כי תיקנו לקרוא פרשה זו 
של  הסתלקותם  על  השומעים  שיצטערו  כדי  הכיפורים  ביום 
בידינו  הוא  כלל  שכן  עוונותיהם.  יתכפרו  ובכך  ואביהוא  נדב 
שכל המצטער ומוריד דמעות על מיתתם של צדיקים מובטח 
לו שלא ימותו בניו בחייו, ועליו מכריז הקדוש ברוך הוא ואומר: 

"ְוָסר ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר" (ישעיה ו ז).
מאז  שחלפו  רבות  כה  שנים  לאחר  מדוע  שנברר,  ראוי  ואכן 
דמעות  ונוריד  שנצטער  עניין  יש  עדיין  ואביהוא,  נדב  פטירת 
במהלך  שאירעו  וקשים  רבים  ממקרים  יותר  הסתלקותם,  על 

ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל?
ביאר הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן:

נקל לנו לבחון את הדברים במבט צר ועכשווי, אך אם נעמיק 
להתבונן נבין כי נדב ואביהוא היו אנשים רמי מעלה, עד שהעיד 
ועתה  ומאהרן.  ממנו  גדולים  שהיו  ב)  יב  (ויק"ר  משה  עליהם 
נחשוב: אילו היו גדולים אלו נשארים בחיים ומרעיפים מהודם 
על אנשי דור המדבר – השפעתם הייתה מרוממת את בני דורם 
מרומם  מדור  מתחילה  הייתה  הדורות  ירידת  ואם  למאוד.  עד 
יותר, היינו היום במדרגה גבוהה הרבה יותר, ואיך לא נבכה על 

'דברי ישועה ונחמה' עמ' ריפטירתם?! 

ברכת 'הגומל' לכהן הגדול
"ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחי ְוַאל  ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש... ְוא ָימּות" (טז ב)
לא  בשלום,  נכנס   – זכה  הכפורים;  ביום  נכנס  שהכהן  "בשעה 
זכה – מבין שני הכרובים יוצא להב ונשרף מבפנים ומת" (זוה"ח 

ח"א ו א).

בחיבורו 'מחזיק ברכה' על ה'שלחן ערוך' (או"ח ריט א-ב) הסתפק 
מקודש  בשלום  הגדול  הכהן  שיצא  לאחר  האם  החיד"א 
שיצא  על  'הגומל'  לברך  עליו  היה  הכיפורים  ביום  הקודשים 

בשלום, שלא כמו כהנים אחרים שלא זכו לצאת ומתו.
סכנה  במקום  מצוי  שהיה  למי  נועדה  'הגומל'  ברכת  והכריע: 
השכינה,  השראת  מקום  הקודשים,  קודש  את  כן,  אם  וניצל. 
בוודאי לא ניתן לכנות כ'מקום סכנה'. וכיוון שאין יציאת הכהן 
יצא  שאם  נמצא  לאו,  אם  הוא  כשר  אם  במהותו  אלא  תלויה 

בשלום – מעולם לא הכניס עצמו למקום סכנה.

יהא רעוא קֵמּה דישרי על עֵמּה
"ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹו ֻטְמאָֹתם" (טז טז)

שח רבי מאיר יחיאל 'השרף' ממוגלניצא:

בתוך  אף  הוא  ברוך  הקדוש  אתנו  שישכון  ההבטחה  למרות 
טומאתנו, עלינו לשאוף תמיד להתקדש ולהיטהר, כדי שיהיה 
לו נחת רוח בשוכנו בתוכנו. ועל כך אנו מבקשים בזמירות לליל 
שבת: "ְיֵהא ַרֲעָוא ַקֵּמּה ְּדִיְׁשֵרי ַעל ַעֵמּּה, ְּדִיְתַעּנֵג ִלְׁשֵמּה ִּבְמִתיִקין 
עלינו,  שכינתו  הוא  ברוך  הקדוש  שישרה  רצון  יהי  ְודּוְבִׁשין" – 

'ניצוצי אורות' תצוה תשס"ג עמ' ד ויהיה לו מכך עונג ושמחה.

תפילה בלשון ארמית
"ְוָכל ָאָדם א ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו" 

(טז יז)

שאפילו  ה)  א  (יומא  בירושלמי  חכמים  דרשו  זה  פסוק  על 
המלאכים שעליהם נאמר: "ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם" (יחזקאל א י), 

לא יהיו באוהל מועד בשעה שנכנס הכהן לפני ולפנים.

בכך יישב רבי צבי יחזקאל מיכלזון רבה של פלונסק את תמיהת 
בקודש  תפילתו  את  הגדול  הכהן  מסיים  מדוע  המפרשים: 
ִמְּדֵבית  ׁשֹוְלָטן  ָעִביד  ַיֲעֵדי  "א  בארמית:  במילים  הקודשים 
"א  י):  (מט  בבראשית  הפסוק  בלשון  ולא  ב),  נג  (יומא  ְיהּוָדה" 

ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה"?

לדברי הירושלמי מבואר: בתפילתו בלשון ארמית הראה הכהן 
בשהותו  הקדשים  בקודש  נמצאים  אינם  המלאכים  כי  הגדול 
שם, שהרי אמרו חכמים (שבת יב ב): "כל השואל צרכיו בלשון 
ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירין 

שו"ת 'תירוש ויצהר' סי' קכאבלשון ארמי".

'ידיו' כ'ידו' בשעת התפילה
ָעָליו"  ְוִהְתַוָּדה  ַהַחי  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָיָדו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַאֲהרֹן   ְוָסַמ"

(טז כא)

לקוראה  שניתן  כך  חסר,  בכתיב  נכתבה  "יָדָו"  שהמילה  מכך 
בלשון יחיד 'ָידֹו', הביא רבי ישראל איסרלין בעל 'תרומת הדשן' 
צריך  התפילה  בעת  כי  ד)  ה  (תפילה  הרמב"ם  של  לפסקו  סמך 
השמאלית",  על  הימנית  כְּפוּתִין,  לבו  על  "ידיו  להניח  האדם 
כלומר שבשעת התפילה והווידוי יהיו שתי ידיו אגודות ונראות 

'ביאורי מהרא"י'כיד אחת.

הזכרת שם החולה בדרך כבוד
"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו" (יט ג)

"איזהו  ג):  ו  (ממרים  הרמב"ם  כתב  אביו  מורא  הלכות  לעניין 
'מורא'... ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו, אלא אומר 

'אבא מרי'".

אולם כתב בעל ספר חסידים (אות תת), כי כשמתפלל הבן על 
הוריו החולים יזכיר את שמם מבלי להוסיף תוארי כבוד, ופירש 
לאדם  ראוי  שאין  משום  שהוא  שם)  עולם'  'ברית  (הגהות  החיד"א 
להתייחס בלשון המבטאת יראה כלפי בשר ודם, בשעה שהוא 

עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא.

לאור זאת תמהו רבים: כיצד אנו מבקשים בסיום ברכת המזון: 
"הרחמן הוא יברך את אבי מורי... ואת אמי מורתי..."?

שלוש תשובות מצאנו לשאלה זו:

א. רבי ישראל חיים פרידמן רבה של ראחוב חילק בין תפילה 
בעל  דיבר  אודותיה  שעל  כתפילה  שמים  שם  בה  שמזכירים 
שמים  שם  בה  מזכירים  שאין  הרחמן  לתפילת  חסידים,  ספר 

('לקוטי מהרי"ח' ברכת המזון).

הוא  שונה  כי  ביאר  הים'  'מרגליות  בעל  מרגליות  ראובן  רבי  ב. 
להזכירו  ראוי  לא  שאכן  מזלו,  שהורע  החולה  על  המתפלל 
בתואר כבוד, לבין תפילה על עניין אחר שבה אין להקפיד על 

כך (הגש"פ 'באר מרים' ברכת המזון).

ג. רבי שמואל הומינר חילק בין תפילה על החולה שבה פונים 
הנאמרת  הרחמן  תפילת  לבין  נוכח,  בלשון  הוא  ברוך  לקדוש 
בלשון נסתר, שבה מותר למתפלל להזכיר את הוריו בדרך כבוד 

('עבד המלך' קדושים).

זהירות יתרה בברכת המינים
"א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב" (יט יז) 

מפסוק זה למדנו על האיסור לשנוא אדם מישראל. אולם אמרו 
חז"ל (פסחים קיג ב) שאדם רשע שידוע שעבר במזיד על מצווה 
לשונאו.  חובה  ואף  מותר  עליה,  לעבור  שלא  נזהרים  שרבים 
אמנם כתבו התוספות שם שכל ההיתר לשנוא את החוטא הוא 
רק על חטאיו, ועל כן יש להיזהר ששנאה זו לא תגרום לשונאו 

שנאה גמורה.

למקרא  העולה  תמיהה  אמת'  ה'אמרי  ביאר  זה  פירוש  פי  על 
דברי הגמרא בברכות (כח ב): "שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות 
גמליאל  רבן  להם  אמר  ביבנה.  הסדר  על  גמליאל  רבן  לפני 
עמד  הצדוקים?'  ברכת  לתקן  שיודע  אדם  יש  'כלום  לחכמים: 
שמואל הקטן ותקנה" – מדוע דווקא בברכה זו הוצרכו לתנא 

מיוחד שיתקנה?

כנגד  נמרצות  קללות  בתוכה  כוללת  זו  שברכה  כיוון  ברם, 
אויבי ה' ואויבינו, צריכים היו לתקנה באופן שמילותיה תהיינה 
לשונאם  לנו  יגרמו  ולא  שבהם  הרע  החלק  כלפי  רק  מכוונות 
שנאה גמורה. תיקון של ברכה כזאת יכול היה לתקן רק שמואל 
הקטן, ששגורה הייתה בפיו האמרה: "בנפול אויבך אל תשמח" 

(אבות ד כד) המבטאת יותר מכל את הכלל האמור לעיל.
'אמרי אמת' ליקוטים עמ' 03

כי מכבדי אכבד
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (יט ל)

בספר חסידים (אות קכח) סופר על אודות רבי יעקב בן רבי יקר, 
ארון  שלפני  הקרקע  את  בזקנו  מכבד  היה  כי  רש"י,  של  רבו 

הקודש.

אולם בספר 'משנת חכמים' (אות ריט) הביא רבי משה חגיז שלא 
רבו של רש"י נהג כן, אלא סבו של רש"י, וזו הסיבה שבגינה זכה 

לנכד שהאיר את עיניהם של ישראל.

מפני 'שמיה' תקום
"ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום" (יט לב)

נוכל  זה  מפסוק  כי  פלטיאל,  חיים  רבנו  כתב  לתורה  בפירושו 
ללמוד רמז לכך שיש לעמוד בשעת עניית 'אמן יהא שמיה רבא' 

ֵׂשיָבה"  "ִמְּפֵני  התיבות  ראשי  וכדלהלן:  א),  נו  או"ח  רמ"א  (ראה 
וסופן הינם: 'שמיה', ועל כך מורה התורה: "תָּקּום!".

פרשת אחרי – קדושים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
דורנו על

פני ם

'אמן' כקרבן
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן  ְּבַפר  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא  "ְּבזֹאת 

ְלעָֹלה" (טז ג)

ראשי התיבות של פסוק זה מצטרפים יחדיו לגימטרייה 
למה  רמז  מכך  ללמוד  יש  'אמן'.  של  כגימטרייה  צ"א 
האדם  יכול  אמן  עניית  בכוח  כי  המקובלים  שכתבו 
בשעת  יורד  שהיה  השפע  כאותו  לעולם  שפע  להוריד 

עבודת הקרבנות.
'פרי יצחק' עמ' מח

בני אמונים. עונים וזוכים.

בירושלים  כי  ציין  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
כינו יהודי מסוים בשם 'קדוש!' וזאת מסיבה אחת ויחידה; 
גם בהיותו חלוש התאמץ ללכת לבית המדרש כדי לענות 
אמן על הברכות. ומהו שכרו של הזוכה להיקרא 'קדוש'? 
כפי  הפסקה.  ללא  לנצח,  להלל   – סלה'  ל'יהללוך  זוכה 
שאמרו במדרש: 'כל העונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה 

אמן לעתיד לבוא' (מד"ר כי תבוא).
'נוטרי אמן' ח"א עמ' קנז

'וקדושים 
בכל יום 
יהללוך 
סלה'



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

הוא  במחנה.  להתחיל  שעמד  נוסף  מר  יום  על  יענק'ל  לר'  אותתו  אימתניות  ונביחות  צעקות  בליל 
מיהר לעטות על עצמו את בגדיו הבלויים ולהתייצב הכן למסדר הבוקר. בתוך דקות ספורות ימצא 
עצמו יחד עם אלפי מוכי הגורל שסבבוהו על המשאיות המגושמות שתובלנה אותם אל מעמקי היער 
הסמוך. שם עתידים היו לעמול עד לשעות הליל המאוחרות בעבודה קשה ומפרכת של חטיבת עצים 

והעברתם לרכבות משא רבות קרונות.

בעוד רבים משכניו למחנה מתגוללים על משכבם, חש ר' יענק'ל לפינתו הקבועה ומיהר להניח את 
התפילין היקרות שהצליח להבריח בדרך לא דרך. לאחר אמירת פסוקי קריאת שמע מיהר להסירן 

ולהתייצב למסדר הבוקר.

החסונות  שידיו  תוך  בתפילתו,  יענק'ל  ר'  המשיך  והעבותים,  הגבוהים  לעצים  בינות  היער,  במעבה 
אותו  זיכתה  פעם  שלא  כזו  ומתגבהת,  הולכת  תלולית  תחתיהן  ויוצרות  במיומנות  בעצים  מכות 

בטפיחת שכם מידי מפקדיו שמשחר טל ילדותם חונכו להעריץ כוח וגבורה. 

שמועה מלחיצה שהסתובבה בימים האחרונים טרדה את מחשבתו של ר' יענק'ל והעיקה על לבו עד 
מאוד; על פי השמועה, המחנה הסיבירי שבו שהו עתיד היה להתפנות בקרוב ולעבור למקום נידח 

ומרוחק בהרבה מהמקום שבו היו ממוקם עד עתה.

גם כך חש כי חייו נתונים בסכנה וכי הוא עומד להתמוטט תחת משא עבודת הפרך, ולכן חשש ר' 
יענק'ל מאוד מהאפשרות לעבור דווקא עכשיו למקום זר ומנוכר; אפשר שהשמירה בו תהיה הדוקה 
יותר, אפשר שהעבודה בו תהיה קשה יותר, אך ברור מעל לכל ספק כי אפשרות הבריחה ממנו תהיה 

בעייתית עד בלתי אפשרית.

המחנה שבו שהה עתה, שכן במרחק סביר לעיירה שבה, כך שמע, מתגוררת משפחה יהודית. בתכנית 
הבריחה שהגה זה מכבר הייתה משפחה זו אמורה לתפוס מקום של כבוד.

ר' יענק'ל החליט שעליו לברוח ויהי מה.

באישון ליל, כששכנו לדרגש, גוי מגודל ומגושם, שקוע היה בשינה עמוקה וקולנית, החל ר' יענק'ל 
אולם  בידו,  היו  לא  מתאימים  כלים  החופש.  אל  לברוח  תכנן  שדרכה  קרקעית  תת  מנהרה  בחפירת 
בכוח הרצון שפיעם בו ובנחישות שאפיינה אותו שינס הוא את מותניו ולא עצר ממלאכתו עד הפציע 

השחר.

כך, לילה אחר לילה המשיך ר' יענק'ל במלאכתו בנחישות אך בזהירות, עד שחש כי קרוב הוא למילוי 
משימתו.

בליל הבריחה הגדול, דקות ספורות לאחר שירד ר' יענק'ל אל מעמקי חפירתו, נעתקה נשימתו לקול 
חריקת מיטתו של שכנו. חלפה שנייה נוספת, וכבר ניבט ראשו של הגוי מפתח המנהרה כשהוא אומר 
לו: "דע לך ידידי שאינני מתכוון למסור את מעשיך הנועזים לשלטונות המחנה. אך כיוון שאני מעריך 
אותך חש אני חובה לידעך את ששמעתי מפי אחד ממפקדי המחנה: ביממה הקרובה עתידים כולנו 

לעבור לאזור מרוחק, ואז תיאלץ לוותר על תכניתך".

ר' יענק'ל שחש ביד ההשגחה המכוונת אותו מלמעלה, הודה בחום לשכנו, ארז במהירות את חפציו 
כמה  מדי  עקבותיו  את  לטשטש  דואג  שהוא  תוך  האדמה,  תוככי  אל  בזהירות  יורד  והחל  המעטים 

דקות.

כשהגיע לקצה המנהרה מיהר לחפור את פתחה ולנוס אל היער, שם טמן עצמו בתוך גזע עץ חלול 
והמתין זמן מה עד שחש בטוח כדי להמשיך במסעו. משם החל לצעוד במהירות בין העצים העבותים 

לכיוון העיירה הסמוכה.

לאחר שעות מספר של צעידה, כשהרעב הציק לו עד מאוד, הגיע סוף סוף לפאתי העיירה. מיד החל 
בחיפושים קדחתניים כדי למצוא במהרה את אותו בית יהודי שעל אודותיו שמע, בתקווה כי בעליו 

יואיל בטובו לקיים בו מצוות הכנסת אורחים ולהסתירו מעין מבקשיו.

תהיה  זו  עיירה  וכי  המחנה,  ברחבי  להתפרסם  הספיק  כבר  בריחתו  דבר  כי  יענק'ל  ר'  היה  בטוח 
הכתובת הראשונה שאליה יגיעו המחפשים, ובלבו נשא תפילה חרישית כי במהרה יגיע אל המנוחה 

ואל הנחלה.

הוא נזקק להפעיל את כל חושיו החדים כדי לאתר את הבית בתוך החשכה הסמיכה, וכשהבחין בו 
לבסוף באמצעות בליטת המזוזה, נפלטה מפיו אנחת רווחה.

הוא נקש על הדלת בחוזקה, ושמח לשמוע מבפנים את צעדיו הכבדים של בעל הבית. הדלת נפתחה, 
בקשיחות  מכווצות  העבותות  וגבותיו  קמטים  חרושות  פניו  שינה,  בבגדי  מבוגר  יהודי  עמד  ובפתח 

ובחשדנות.

"יהודי אני!", מיהר ר' יענק'ל לומר, "מבקש אני מעט מים להשיב את נפשי", התחנן בפה צחיח. אלא 
שבעל הבית שכבר הספיק לשמוע על האופן שבו נוקם השלטון במסייעים למתנגדיו, חשש לסייע 

בידו ומיהר לטרוק בפניו את הדלת.

מבעד לדלת הסגורה ניסה לשוב ולדבר על לבו שיחוס על נפשו, אך דבריו נפלו על אוזניים אטומות. 
זו  זעקתו  גם  אך  ישראל...',  'שמע  הנצחית:  היהודית  הקריאה  את  ניחר  בגרון  לזעוק  ניסה  בייאושו 

נותרה ללא מענה.

משראה כי כלו כל הקצין פנה לצאת מן החצר באכזבה, בתקווה כי יוכל למצוא מחסה במקום אחר, 
אלא שאז נזכר לפתע כי בחיפזון הבריחה שכח דבר מה חשוב מאוד:

המצווה  את  להחמיץ  שלא  הבכא  בעמק  גם  הקפיד  יענק'ל  ור'  לעצרת,  פסח  שבין  הימים  אלו  היו 
את  בהקלה;  ונאנח  להאדים  החלו  שכבר  בשמים  הוא  הביט  עתה  העומר.  ספירת  לספור  החשובה, 

המחסה המיוחל החמיץ, אך לכל הפחות את המצווה יספיק לקיים.

נעמד ר' יענקל בפינת החצר והחל לברך בכוונה ובהתלהבות כהרגלו: "ברוך אתה... על ספירת העמר. 
היום ... ימים לעומר! הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו...".

ולפתע אירע הלא-ייאמן: דלת הבית נפתחה, ודמותו של בעל הבית נראתה בעדה. כשחיוך מפויס על 
פניו הוא הזמין את ר' יענק'ל להיכנס. משהתיישבו בחדר הפנימי התנצל והסביר:

החליט  בריחתו  מתכנית  וכחלק  מהמחנה,  שנמלט  גוי  הנך  כי  הייתי  בטוח  דלתי  על  "כשנקשת 
להתחזות ליהודי. גם כשקראת 'שמע ישראל' עדיין לא השתכנעתי בדבר זהותך. אך כשראיתיך מברך 
על ספירת העומר בכוונה, מילה במילה, הוברר לי מעל לכל ספק כי הנך יהודי כשר שראוי להסתכן 

בעבורו".

"גוי לעולם לא ילמד לברך ברכות בכוונה", סיים בעל הבית בקביעה, ותוך כדי דיבור מיהר לשפות 
בעבור ר' יענק'ל קדרה על האש ולהגיש לו כוס חמין מחיה נפשות.

'נוטרי אמן' ח"ב עמ' שמב

שבחים בסדר הא-ב'
בהמשכה של ברכת 'יוצר אור' מוסיפים אנו שבחים לבורא העולמים לפי סדר האל"ף בי"ת: 
"ֲאדֹון עֵֻּזנּו, צּור ִמְׂשַּגֵבּנּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדנּו. ֵא-ל ָּברּו ְּגדֹול ֵּדָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי 
ַחָּמה. טֹוב ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו, ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו. ִּפינֹות ְצָבָאיו ְקדֹוִׁשים, רֹוְמֵמי ַׁש-ַּדי, 

ָּתִמיד ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵא-ל ּוְקדֻשָּׁתֹו".

בכמה מקומות בדברי הזוהר הקדוש (תרומה קלב א; ויקהל רה ב; פקודי רס ב) מצינו שהאריכו 
בסגולתה של תפילה נפלאה זו שכל אחת מתיבותיה רומזת לאחד מן ההיכלות הקיימים 

בעולמות העליונים.

את הטעם שקבעו תפילה זו בסדר האל"ף בי"ת ביארו המפרשים בכמה אופנים:

א. במדרש קדמון הובא כי הפייטן הנודע רבי אלעזר הקליר הועלה לרקיע על ידי המלאך 
א'  בסדר  שבחם  הם  שמסדרים  ומשנענה  המלאכים.  משוררים  כיצד  לברר  כדי  מיכאל 
בתיבות  התפילה,  בהמשך  הוא  רמז  ולפיכך  זה.  סדר  לפי  שבחיו  ותיקן  הוא  אף  עמד  ב', 
('אוצר  זו  עצה  שמע  ממנו  כי  להודיע  מיכאל,  המלאך  של  שמו  את  א-ל',  כבוד  'מספרים 

התפילות' – 'עץ יוסף').

התקיימו  שלא  להודיענו  כדי  אור'  'יוצר  בתפילת  סודר  זה  ששבח  פירש  ה'אבודרהם'  ב. 
אותיות,  בכ"ב  שנבראה  התורה  בעבור  אלא  הבריאה,  לאחר  ותולדותיהם  והארץ  השמים 

כנאמר (ירמיה לג כה): "ִאם א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א ָׂשְמִּתי".

ג. בסידור הראב"ן פירש כי כיוון שתחילת הבריאה הייתה מן האור, ככתוב (תהלים קד ב): 
"עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה", על כן תיקנו בברכת 'יוצר אור' שבח המסודר לפי 

כ"ב האותיות שבהן נברא העולם.

ד. ב'משך חכמה' (ויקרא כו ד) ביאר שעניין 'אלפא ביתא' מורה על סידור טבעי שאינו מדלג 
פרט ומסודר בעקביות מאלף ועד תי"ו. על כן סידרו בקשה זו בברכת 'יוצר אור' שבה אנו 

מודים על סדר הטבע שאינו פוסק לרגע ואינו מדלג על שום פרט.

אמירת א-ל אדון בשבת
מעניין לעניין באותו עניין: בפירוש רבי אברהם בן הגר"א הביא את דברי הזוהר בפרשת 
ובימות  עליונות,  באותיות  אדון'  'א-ל  אור  יוצר  בברכת  אומרים  שבשבת  א)  (קלב  תרומה 
בכל  אנו  מאריכים  שבשבת  שהטעם  הזוהר  דברי  את  ופירש  תחתונות.  באותיות  החול 
אות כמה תיבות כגון 'א-ל אדון על כל המעשים', וביום חול לכל שבח יש רק אות אחת 
'א-ל ברוך', הוא משום שבשבת מתעלים אנו לדרגה שבאמצעותה יכולים אנו לשבח את 
הבורא על פעולותיו בעולמות העליונים, לעומת ימי החול שבהם יכולים אנו להשיג רק 

את פעולותיו בעולמות התחתונים.

טוב יצר כבוד לשמו – סוד קיומנו בעולם
ִבְׁשִמי  ַהִּנְקָרא  "ּכֹל  ז):  מג  (ישעיה  נאמר  בפסוק  ר"א):  לבנו  התפילה  בפירוש  (הובא  הגר"א  ביאר 
ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו"; הנבראים כולם נבראו כדי שיתנו כבוד לבורא יתברך, 
ורק בכוח שבחים אלו יכולים הם לזכות לקבל משפע טובו כדי חייהם. אך כיוון שבפועל 
אין בכוחו של בן תמותה להשיג אף אפס קצהו של הכבוד האמתי שמגיע לבורא יתברך, 
לפיכך יצר הוא בחסדו 'כבוד לשמו' – אפשרות מיוחדת שבאמצעותה נוכל לכבדו למרות 

קוצר השגתנו, וכך נוכל להתקיים בעולם.

מעשה  משל:  בדרך  הדברים  את  וביאר  הוסיף  זצ"ל  ויינטרוב  אליהו  ישראל  רבי  הגה"צ 
בעשיר גדול שהזדמנה לפניו עסקה נדירה שבאמצעותה יכול היה להרוויח כסף רב. לצורך 
בידו.  היה  המוחלט  שרובו  עצום  כסף  סכום  קלה  שעה  בתוך  להשיג  עליו  היה  זו  עסקה 
הקטן  הסכום  את  בטובו  שילווהו  ולבקשו  העני  לשכנו  לגשת  נאלץ  הסכום,  להשלמת 

שחסר לו, ורק לאחר מכן הושלמה העסקה.

הנה, אף שעני זה העניק לשכנו סכום קטן ביותר בייחס לשוויה המלא של העסקה, בוודאי 
להבדיל,  וכך,  העסקה.  את  להשלים  הצליח  שבזכותו  על  גדולה  טובה  העשיר  לו  יחזיק 
הקדוש ברוך הוא ברחמיו יצר מצב של 'חיסרון' מסוים בכבודו, שאותו נוכל להשלים על 
כבודו  לפי  באמת  לכבדו  הצלחנו  כאילו  שכר  לקבל  שנזכה  כדי  ושבחינו,  תפילותינו  ידי 

('נחלת דוד' בני ברק תשע"ג, עמ' קפו).

ביאור נוסף הביא בספר 'לחם רב' (על סידור התפילה) בשם זקנו: סדר הדברים כאן הוא בדרך 
ופעל  'הכין  מדוע  כן  אם  דעה',  גדול  ברוך  'א-ל  הוא  ברוך  הקדוש  הלוא  ותשובה;  שאלה 
בכך  נכשלו  הימים  ברבות  הלוא  השמים,  צבא  באמצעות  העולם  את  הנהיג   – חמה'  זהרי 
רשעי אומות העולם שעבדו להם? התשובה לדבר זה היא: 'טוב יצר כבוד לשמו', הנבראים 
כולם נוצרו לכבודו יתברך, ככתוב (ישעיה מג ז): "ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו 
ַאף ֲעִׂשיִתיו", והרשעים שעבדו לצבא השמים והתעלמו מעובדה זו, עתידים לתת את הדין 

על כך. 

בדומה לכך ביאר רבי יצחק אליהו לנדא, המגיד מוילנא, על פי דברי המדרש (פסיקתא דר"כ 
פ"ה א): "למה נבראת לבנה? אלא צפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידין לעמוד 
ולעשות אותן אלוהות ואמר: 'אם בשעה שהם שנים והם מכחישין זה את זה אומות העולם 

עושין אותן אלוהות, אילו היה אחד על אחת כמה וכמה'".

אולם  חמה',  זהרי  ופעל  'הכין  הוא  ברוך  הקדוש  לעולם  להאיר  כדי  לפרש:  נוכל  זה  לפי 
'טוב יצר כבוד לשמו' – כדי שלא יטעו וימרדו בשמו, 'מאורות נתן סביבות עוזו' – נתן שני 
('דובר  מאורות בצבא השמים, שבהכחשתם זה את כוחו של זה, ימעטו הטועים אחריהם 

שלום' – 'אוצר התפילות').

ביטוי מיוחד לעומקן של מילים נשגבות אלו נוכל ללמוד ממה שהעידו על האדמו"ר בעל 
'שפע חיים' מצאנז:

מאוד  להאריך  ממנהגו  הוא  שינה  לא  האיומה  השואה  שלאחר  הטרופים  בימים  אף 
בתפילתו. פעם הוצרך לנסוע השכם בבוקר לפעולת הצלת נפשות שלא סבלה דיחוי, על 
כן השכים קום והתפלל במהירות ובחיפזון שלא כהרגלו. אלא שכשהגיע בברכות קריאת 
שמע למילים: "טוב יצר כבוד לשמו...", לא הצליח לכלוא את רוחו; פניו בערו כלפידים 
וכל גופו נדלק בשלהבת של דבֵקות. מבלי משים חזר הוא עשרות פעמים על תיבות אלו, 
את  והשלים  משרעפיו  ננער  שלפתע  עד  הנפש,  בהשתפכות  היה  שקוע  כשעה  ובמשך 

תפילתו במהירות כמקודם ('לפיד האש' ח"א עמ' שג). 

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

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

הצלה בזכות ספירת העומר


