
מקום שבעלי תשובה עומדין
"ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" (ה ז)

של  הנודע  תלמידו  דייטש,  דוד  רבי  הגאון  דרש  זה  מפסוק 
שבעלי  "מקום  ב)  לד  (ברכות  חז"ל  לדברי  רמז  ביהודה',  ה'נודע 

תשובה עומדין – צדיקים גמורים אינם עומדין":
אשמותיו,  על  בתשובה  השב   – ְּברֹאׁשֹו"   – ֲאָׁשמֹו  ֶאת  "ְוֵהִׁשיב 

זוכה ליטול מקום בראש, לפני הצדיקים הגמורים.
'דבש וחלב' [לרמ"מ ְקֶרנִגיל]

'אמן אמן' על ברכה אחת
"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)

היא  מה  "על  שלפנינו:  הפסוק  מן  דרשו  א)  יח  (סוטה  בגמרא 
על  אמן  תיענש),  נטמאה  (שאם  האלה  על  אמן  אמן?  אמן  אומרת 

השבועה (שלא נטמאה)".
מכך שהוצרכה המשנה לדרוש שאת כל אחת מה'אמנים' ענתה 
ערוך'  ל'שולחן  בהגהותיו  הגר"א  למד  אחר,  עניין  על  האישה 
(או"ח סא יב) מקור לדברי הירושלמי (מגילה ד י) שנפסקו ברמ"א 
(שם) שכפי שגנאי הוא לכפול בתפילה: 'מודים מודים', כך אסור 

לכפול ולענות 'אמן אמן' על אותה ברכה.

עניית 'אמן' בגילוי ראש
"ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה" (ה לא)

תמהו רבותינו (ראה במדב"ר ט כז): אם לא נטמאה האישה, איזה 
עוון תישא?

בספרו  סבע  אברהם  רבי  הגאון  אמר  זה  לפסוק  נפלא  ביאור 
'צרור המור':

חטאה של האישה היה שענתה 'אמן' בגילוי הראש, שהרי לעיל 
(פס' כב) כתבה התורה: "ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן", והיה זה בראש 

מגולה, כנאמר (פס' יח): "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה".
הטעם שהחמירה התורה כל כך באיסור זה, הוא משום ש'אמן' 
הינה בגימטרייה שמות הוי"ה ואדנות, והרי הלכה היא (ראה שו"ע 
אורח חיים צא ג) שאסור להזכיר שם שמים בראש מגולה, ואם כן 

אסור אף לענות אמן בראש מגולה.

מה ביקש רבי נחוניא
"ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר לה'" (ו ב)

בדברים שנשא בפני תלמידי ישיבת מיר בעודם בגולת שנחאי, 
וכך  הפרישות  מידת  על  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  שח 

אמר:
הוא  הזה  העולם  מהבלי  לפרוש  האדם  של  העיקרי  המפריע 
החשש שמא יפסיד דבר מה מפרישותו. זאת יכולים אנו ללמוד 
מתפילתו של רבי נחוניא בן הקנה (ברכות כח ב) שבה פירט את 
ההבדל שבינו לבין מבלי העולם: "שאני משכים והם משכימים 
– אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אני 
ואינם  עמלים  והם  שכר  ומקבל  עמל  אני   – עמלים  והם  עמל 

מקבלים שכר..."
מן הסיבה האמורה לעיל לא ביקש רבי נחוניא בתפילתו בקשות 
גדולות, כי אם לברר ולהוכיח לעצמו שאינו מפסיד כלום מעמל 
התורה; שהרי אף אלמלא היה מיושבי בית המדרש היה עליו 

לטרוח בעמל העולם.
'ממזרח שמש' במדבר עמ' לא

מודעה ואזהרה לכוהנים העולים לדוכן
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ו כג)

ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  קובנה  של  רבה  היה  שקוד 
ברבים  דבריו  נושא  היה  לעת  ומעת  דורו,  בני  של  תקנתם  על 
לחיזוק בנושאים שונים שעלו על הפרק. בשנת תרמ"ח פרסם 
כרוז מיוחד לכוהנים שכמנהג ארצות חוץ לארץ נשאו כפיהם 

רק בחגים ובמועדים, וכך כתב בו:

הקדושים  והספרים  חז"ל  אזהרת  גודל  לכל,  זאת  "מודעת 
בחומר  ח"ו  ולהפך  ואמן,  רבא  שמיה  יהא  אמן  אמירת  במצות 
טובים,  וימים  הנוראים  בהימים  אשר  ראינו  והנה  המבטלם. 
אשר הכהנים העולים על הדוכן, חוזרים הכהנים מדוכנם טרם 
גמר הש"ץ הקדיש של תפלת הצבור מיד אחר דוכנם, והצבור 
וכל  דוכנם,  בעד  להם)  (להודות  כחם  ליישר  בחזירתם  מהדרים 
זה  ידי  על  ומבטלים  הקדיש  את  הש"ץ  אמירת  בעת  הוא  זה 

מלענות אמן יהא שמיה רבא, ואמן אחר הקדיש. 

עד  מדוכנם  לשוב  ימהרו  שבל  הכהנים,  את  מבקש  הנני  לכן 
ולא  הש"ץ,  החזרת  שאחר  הקדיש  את  הש"ץ  שיגמור  אחר 
בשוב  לראות  נזכה  זה  ובזכות  להצבור,  מכשול  ח"ו  יגרמו 

הכהנים לעבודתם ולמשמרותם במהרה בימינו אמן".
'תשובות רבנו יצחק אלחנן' סי' ג

'באהבה' ולא בבהילות ובמרוצה
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

"'ָאמֹור ָלֶהם' – 'אמור' מלא כתיב; אמר להם הקדוש ברוך הוא 
ישראל,  את  מברכין  שתהיו  לכם  שאמרתי  מפני  לא  לכהנים: 
מברכין  תהיו  אלא  ובבהילות  באנגריא  אותם  מברכים  תהיו 

אותם בכונת הלב כדי שתשלים הברכה בהם" (תנחומא נשא י).

על פי דברי המדרש יישב רבנו יששכר בער אילנבורג תמיהה 
ישראל  עמו  את  לברך  "וצונו  הכהנים:  ברכת  נוסח  על  העולה 
באהבה" – וכי היכן הצטוו הכוהנים לברך את ישראל 'באהבה'?

מלמדנו  'אמור'  במילה  ו'  האות  ייתור  כי  מבואר,  האמור  לפי 
שברכת הכוהנים צריכה להיאמר מפי הכוהנים בדרך אהבה – 
במתינות ובכוונת הלב, ולא במרוצה ובבהילות – כדי לצאת ידי 

'באר שבע' סוטה לט א, 'צידה לדרך' בפרשתנוחובה.

'ויכתבך' – מפני המזיקים
"ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר" (ו כד)

על נוסח  או)  ד"ה  'קדושת לוי' (לר"ה,  בעל  של  ידוע הוא ביאורו 
בקשת 'זכרנו לחיים' הנאמר בימים הנוראים: 

ממנהגו של עולם, כשחפץ האדם לתת מתנה לחברו אין הוא 
שלאחר  הוא  חושש  כן  אם  אלא  כך,  על  שטר  לו  לכתוב  זקוק 
תחילה:  מבקשים  אנו  ולפיכך  מתנתו.  על  יערער  מי  אי  מכן 
חפץ  'מלך  היותך  מצד   – בחיים"  חפץ  מלך  לחיים  "זכרנו 
בחיים', די היה לנו בזיכרון בלבד, והסיבה שנאלצים אנו לבקש: 
"וכתבנו בספר החיים" היא רק "למענך אלוקים חיים" – מפאת 

מידת הדין (הנרמזת בשם 'אלוקים') המקטרגת עלינו תדיר.
הביאורים  שני  גנצפריד:  שלמה  רבי  הגאון  פירש  זה  פי  על 

 :"שמצאנו במדרש לתיבת "ְוִיְׁשְמֶר
א. "מן המזיקים" (במדב"ר יא ה). 

ב. "שיכתוב זכותך" ('ילקוט ראובני'), תלויים זה בזה. כי הבטחת 
'יכתוב זכותך' –  מן המזיקים, מחייבת את הבטחת  'וישמרך' – 

'אפריון'כדי שהם לא יערערו על כך.

ישימך אלוקים כ'חוני המעגל'
"ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך" (ו כה)
דרש הרה"ק 'החוזה מלובלין':

כ'חוני  להיות  שנזכה  התברכנו  בכך  'חוני';  מלשון   – "ִויֻחֶּנָּך" 
המעגל' שעליו קרא התנא שמעון בן שטח (תענית יט א):

"מה אעשה לך, שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, 
הכתוב  ועליך  רצונו,  לו  ועושה  אביו  על  מתחטא  שהוא  כבן 

."'ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּת ְוִאֶּמ אומר (משלי כג כה): 'ִיְׂשַמח ָאִבי
'אגרא דכלה'

'ואני אברכם' בעניית אמן
"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" (ו כז)

על יסודה של מצוות ברכת הכוהנים יש לתמוה: הלוא אם חפץ 
הקדוש ברוך הוא לברך את ישראל – ממילא הם יתברכו, ומפני 

מה הוצרך לצוות על הכוהנים שיברכום?
ביאור נפלא לכך אמר האדמו"ר רבי יהודה לייב איגר מלובלין 
מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  הגמרא  דברי  פי  על 

המברך":
את  ציווה  כן  על  הברכה,  את  להגדיל  הוא  ברוך  הקדוש  חפץ 
ברכתם  אחר  אמן  יענה  שהוא  כדי  ישראל  את  לברך  הכוהנים 
הציווי:  בלשון  נרמז  אף  זה  דבר  יותר.  הברכה  תתקיים  וכך 
"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – בברכתם, "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" – בכך 
לכך  רמז  השלום  עליו  המלך  דוד  ואף  'אמן'.  אחריהם  שאענה 
עֵֹׂשה  ֶיֶתר  ַעל  ּוְמַׁשֵּלם  ה'  נֵֹצר  "ֱאמּוִנים  כד):  לא  (תהלים  באומרו 
ַגֲאָוה" – הקדוש ברוך הוא נוצר לעצמו את עניית ה'אמן' שאחר 
ברכת הכוהנים כדי שהוא זה שיהיה בבחינת 'גדול העונה אמן 

יותר מן המברך', וכך תגדל הברכה על ישראל.
'אמרי אמת' (לובלין) תרל"א

פרשת נשא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
דין

פני ם

ברכה שנענתה ב'אמן' שווה עשרה זהובים
"ַכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (ז יד)

יהודה  רבי  בשם  שצט)  הדם  (כיסוי  זרוע'  ה'אור  כתב 
החסיד: לא לחינם שקלה כף הקטורת עשרה זהב, אלא 
כדי לרמוז לנו שהקטרתה שקולה כאמירת ברכה, שאת 
זהובים.  בעשרה  א)  פז  חולין  (ראה  חכמים  קצבו  שוויה 
מלשון  רמז  לכך  הוסיף  לתורה  בפירושו  אפרים  רבנו 
הכתוב עצמו: "ַּכף ַאַחת" – 'כף' בגימטרייה מאה – רמז 

למאה ברכות, שכל אחת מהן שווה "ֲעָׂשָרה ָזָהב".

ששוויה  ד)  שפב  (חו"מ  הש"ך  של  פסקו  הוא  ידוע  והנה 
שנענתה  בתנאי  רק  זהובים,  עשרה  הוא  ברכה  של 
הכתוב: "ַּכף  מלשון  רמז  למצוא  נוכל  לכך  ואף  ב'אמן', 

ַאַחת ֲעָׂשָרה" – שראשי תיבותיו הם בגימטרייה 'אמן'.
'אמונת יצחק' ח"ב עמ' קיא

יהודי יקר!
וללא  בנקל  למאות,  מצוות  יום  בכל  לקיים  ההזדמנות  בידך 
טורח גדול, ובנוסף לזכות להבטחת "כל המזכה את הרבים – 
אין חטא בא על ידו" (אבות ה כא). הצטרף עוד היום למערך 
הארצי של מאות 'גבאי אמן' המזכים את הרבים בכל יום 
באמירת ברכות הודאה מושלמות (ראה משנ"ב קסז כ), בשפה 

ברורה ובנעימה למען כבוד שמו יתברך.

לפרטים ולהרשמה נא פנה לרכז גבאי אמן: 058-325-91-91

בזוהר הקדוש (תיקוז"ח ח"ב דף פד א) מבואר 
בכל  אמנים  צ'  לענות  אדם  חייב  כי 
ראוי  כי  נראה  שם  הזוהר  ומדברי  יום, 
עשרה.  שמונה  תפילת  קודם  להשלימן 
הדורות,  מגדולי  רבים  הקפידו  לפיכך 
ובראשם רבנו האר"י הקדוש (שע"ת או"ח ו 
מכמה  השחר  ברכות  יום  בכל  ה) לשמוע 
אנשים ולענות אחריהן אמן, כי רק באופן 

זה ניתן להגיע למעלה זו.

נברך שיענו אמן

בני אמונים. מרבים אמונה בעולם. 
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הקופחת  השמש  בצהריים.  דקות  ושבע  שלוש  הייתה  השעה  תרפ"ז.  בתמוז  י"א  שני  יום 
שליהטה בחוצות הבריחה את העוברים ושבים לביתם, ולאוּת אופיינית של יום קיצי שרתה 

באוויר. לפתע רעדה האדמה בקול גדול. 

רק תשעים שנה חלפו מרעידת האדמה הנוראית של שנת תקצ"ז שגבתה אלפי קרבנות 
מקרב יהודי הגליל, ושוב נאלצה הארץ למודת הסבל לספוג על בשרה את נוראותיה של 

רעידת האדמה, אם כי במידה פחותה במקצת.

ביריחו  גם  אך  בפרט,  בירושלים  הפעם;  גם  כך  נשכחת,  בלתי  אדמה  רעידת  באותה  כמו 
ובשכם, בטבריה ובערים רבות נוספות בארץ ישראל נחרבו בתים רבים על יושביהם ברעש 
האדמה. אך למרבה הפלא: בעוד בקרב הגויים מתו מאות ונפצעו אלפים, בקרב היהודים 

לא נפקדה ולו נפש אחת.

עדות נדירה במילים קצרות על נס מופלא זה חקק רבי יעקב חיים סופר בעל 'כף החיים' 
בספרו (או"ח תקעו ס"ק כו):

ונהרסו  סביבותיה,  ובכל  ת"ו  בירושלים  גדול  רעש  היה  תמוז,  לחודש  י"א  ה'תרפ"ז,  "בשנת 
רק  ת"ו,  בירושלים  אחד  נפקד  שלא  ונפלאות  ניסים  והיה  נתרועעו.  ומהם  כותלים  כמה 
בעיני  פלא  והיה  ישראל.  את  שמר  וה'  עכו"ם  כמה  ומתו  גדולות,  הריסות  נעשה  בכפרים 

הרואים והאמינו בה' גם ההולכים על פי הטבע והעידו כי יד ה' עשתה זאת".

ואכן, סיפורי הצלה מופלאים התגלגלו באותם ימים בין בני ירושלים ניצולי הרעש. אף על 
'שושנים  הכנסת  בית  של  השנייה  בקומה  שעה  באותה  ישב  כי  העידו  עצמו  החיים'  ה'כף 
לדוד', עסוק בכתיבת חיבורו הגדול, ואף כי מחמת הרעידה התרועעה הקומה התחתונה 
של בית הכנסת ונפלו המדרגות שהובילו לקומה השנייה – החלק שבו ישב ה'כף החיים' 
שלם  גבוה,  סולם  באמצעות  משם  לחלצו  נאלצו  הרעידה  ששככה  לאחר  כלל.  ניזוק  לא 

בגופו ובנפשו.

נס  של  פשרו  על  אור  שופך  בירושלים,  תימן  חכמי  זקני  אצל  שהשתמר  מדהים  סיפור 
מופלא זה:

סבלה  תרמ"ב,   – בתמ"ר'  'אעלה  בשנת  בירושלים  להתבסס  שהחלה  תימן  בני  קהילת 
בראשית שנותיה מאפליה חמורה, וכתוצאה מכך מעוני ומ מחסור תמידיים. צדיקים אלו 
שעשו תורתם קבע ומלאכתם ארעי, התפרנסו ברובם ממקצוע הבנייה שרכשו עוד בשבתם 
לאחר  ורק  זה,  במקצוע  ברמה  הערבים  שלטו  עדיין  שנים  שבאותן  אלא  מולדתם,  בארץ 

שנים מספר מעת בואם אושר אף לבני תימן להשתלב במקצוע הבנייה ולעשות בו חיל.

שהביאה  הראשונה  העולם  שמלחמת  אלא  רבות,  שנים  בשלווה  לשבת  הללו  היו  יכולים 
עמה את קץ ימי השלטון הטורקי וראשית שנות שלטון המנדט בארץ ישראל, גרמה לכך 
שגלי העלייה מארצות הגולה שככו במקצת, והופסקה הדרישה לבתים חדשים. הראשונים 

שחשו בתופעה זאת היו הבנאים התימנים.

תושביה היהודים של ירושלים ישבו בבתיהם, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כסף לשיפוץ 
הבתים הקיימים לא היה מצוי, והבנאים נותרו מחוסרי עבודה.

לחיות  ומנסים  בחלקם  שמחים  שהם  תוך  העבודה  ועל  התורה  על  צדיקים  אותם  שקדו 
לתת  החלו  העוני  וייסורי  הרעב  חרפת  והחמיר.  הלך  רק  שהמצב  אלא  שבמעט,  מהמעט 
אותותיהם בפניהם הכחושות של ילדיהם ובני משפחתם, וכבר הגיעו הדברים לידי פיקוח 

נפש.

אך  ולכאן,  לכאן  רעיונות  הועלו  לעשות.  מה  כדת  להתייעצות  העדה  זקני  אפוא  התכנסו 
ולזעקה  לתפילה  יחדיו  להתאסף  הוא  לעשות  ביותר  הראוי  הדבר  כי  וגמרו  נמנו  לבסוף 

שימציא להם הקדוש ברוך הוא מקור פרנסה.

ימים ספורים לאחר מכן נערכה התפילה. פרקי תהלים נאמרו ברגש מפי הנאספים, ולבסוף 
אנא,  עולם,  של  הקדוש: "ריבונו  הקהל  בשם  ניחר  בקול  וביקש  הקהילה  מזקני  אחד  קם 

המצא לנו פרנסה בכבוד כדי שנוכל להחיות את בני ביתנו!"

באותו רגע נשמע לפתע קול רעש גדול, והאדמה החלה לרעוד בחוזקה. בשעות הראשונות 
פשתה החרדה בכול, אולם משהתברר כי אף שמאות בתים בירושלים נהרסו ומאות אחרים 
נזקקו לשיפוץ, לא נפקדה ולו נפש יהודית אחת ברעש, פרצו הכול ברגשות שמחה והודאה.

ידיהם  היו  מכן  שלאחר  בשנים  לפרנסה.  מקור  הרעידה  הייתה  התימנים  הבנאים  בעבור 
עמוסות בעבודה, ובבתיהם החלה לשרור הרווחה.

חכמי  ומששמעו  ירושלים,  בחוצות  אט  אט  להתפרסם  החל  המופלא  המעשה  סיפור 
ירושלים את סיפור המעשה הפטירו, כי אכן רגליים לדבר שתפילה טהורה היא שהביאה 

את רעידת האדמה, שהרי אף יהודי לא מת בה.

'שלחן מלכים' וירא

ונותנים באהבה רשות זה לזה
פיהם  את  שפותחין  שבשעה  אדם?  מבני  וענוותנין  זה  את  זה  ומכבדין  זה  את  זה  שיראים  "ומנין 
ואומרים שירה; זה אומר לחבירו פתח אתה שאתה גדול ממני, וזה אומר לחבירו פתח אתה שאתה 
גדול ממני – לא כדרך שבני אדם עושין שזה אומר לחברו אני גדול ממך, וזה אומר לחברו אני גדול 

ממך" (אבות דרבי נתן פי"ב).

כפי שהובא במאמרים הקודמים, הנהגותיהם של המלאכים המתוארות בקדושת 'יוצר' הן בעבורנו 
כלימוד מוסר, מהן נראה וכן נעשה.

אף בחלק זה של ברכת יוצר, עת מזכירים אנו את שבחם של המלאכים שאין אחד מהם מתקנא 
בחברו וכולם מתאחדים כדי לפאר ליוצרם ולעשות רצון קונם, יש בדברים כדי ללמדנו דרך ראויה 

בעבודת ה'.

'קנאה' ו'שנאה' אינן קיימות בין המלאכים הקדושים, אין האחד מהם  כיוון שהתכונות האנושיות 
משום  ומדוע?  ליוצרם',  להקדיש  לזה  זה  רשות  'נותנים  הם  כן  ועל  רעהו,  מעל  להתעלות  מבקש 

שכל מגמתם היא אך ורק 'להקדיש ליוצרם' ולגרום לו 'נחת רוח'.

עלינו ללמוד מכך כי כל האוהב את בוראו אהבת אמת ומשתוקק בכל מאודו לגרום נחת רוח ליוצרו, 
לא ינסה לעולם לחטוף מצווה מזולתו; כי אם עיקר תכלית מעשיו תמיד היא אך ורק לעשות נחת 

רוח לבורא, מה לו אם תיעשה המצווה על ידו או על ידי זולתו ('אוצר התפילות' – 'עץ יוסף').

בדומה לכך יש ללמוד גם מהאמור בפסקה הקודמת: "כלם אהובים כלם ברורים כלם גבורים וכלם 
עשים באימה וביראה רצון קונם":

הדין  מצד  ועפר.  מים  ורוח,  אש  בתכלית;  ומנוגדים  שונים  מיסודות  כולן  מורכבות  תבל  בריות 
היה נראה כי בהצטרף כל הכוחות יחד יידון העולם לכליה, אלא שיראת השמים החופפת על כל 

הכוחות, גורמת להם להתאחד יחדיו לעשות את רצון הבורא יתברך.

שאין  מיוחדת  גבורה  מהם  אחד  לכל   – גבורים"  "כלם  המלאכים:  את  אנו  שמשבחים  השבח  זהו 
לרעהו, ומפני מה אין אחד מהם מתגבר באמצעותה על חברו? משום ש"כלם עשים באימה וביראה 
רצון קונם" – יראתם מקונם מבטלת את כל הכוחות הטמונים בהם והופכתם לכלי המוקדש לקיום 

רצון שמים ('באר מים חיים' הובא ב'טללי אורות'). 

וכבר היה הרה"ק בעל 'קדושת לוי' זי"ע (פר' קרח) מפרש את דברי רש"י: "'ַוִּיַּקח קַֹרח' – לקח מקח 
רע לעצמו"; כי הצדיק האמתי העובד את ה' לעשות נחת רוח ליוצרו שלא על מנת לקבל פרס, הרי 
הוא שמח ומאושר לראות כיצד גם אחרים עובדים את ה' כמוהו. אך קורח שעבד את ה' על מנת 
לקבל פרס, לקח בכך "מקח רע לעצמו", כי רע היה בעיניו לראות שאף אחרים עובדים את ה' כמוהו, 

ומתוך כך נחלק על משה.

זה  שמים  מלכות  עול  עליהם  ה"מקבלים  המלאכים  כמידת  הייתה  משה  של  מידתו  זאת,  לעומת 
ברורה  בשפה  רוח  בנחת  ליוצרם  "להקדיש  כמותם:  הוא  זכה  ולפיכך  בלבד,  לעצמם  ולא   – מזה" 

ובנעימה".

הרב הדומה למלאך
בטוב  ידוע  היה  הברית,  בארצות  תורה  של  עולה  מקים  זצ"ל,  מנדלוביץ  פייבל  שרגא  רבי  הגאון 
הישיבות  לראשי  הוא  סייע  עת  הנוראה,  השואה  לאחר  במיוחד  ביטוי  לידי  בא  אשר  השופע,  לבו 
שעלו מאירופה להקים את ישיבותיהם מחדש בארצות הברית, תוך שהוא מוסר לרשותם רשימות 
הגדול  במפעלו  הדבר  יפגע  פן  לחוש  מבלי  ודעת',  'תורה  לישיבתו  התורמים  כל  של  מפורטות 

שהקים בעמל רב במשך שנים רבות.

זכה  הוא  שאף  'נייטרא',  ישיבת  ראש  זצ"ל,  וייסמנדל  דב  מיכאל  רבי  הגאון  עליו  שנשא  בהספד 
ליהנות מטוב לבו, אמר:

"ידוע הוא מאמר הגמרא (מו"ק יז א): 'אם דומה הרב למלאך ה' – יבקשו תורה מפיו, ואם לאו – אל 
יבקשו תורה מפיו', וכבר תמהו רבים: הלוא מימינו לא זכינו לחזות במלאך, וכיצד זה נדע אם הרב 

דומה לו אם לאו?

ברם, אף כי לא זכינו לחזות בעינינו במלאך, מכל מקום מנוסח ברכת 'יוצר' נוכל להבין במראהו, 
וכך יש לפרש את מאמר הגמרא: 'אם דומה הרב למלאך ה'', בכך שאינו חש לכבודו ולמעמדו, אלא 
מפיו'.  תורה  'יבקשו  אזי  ליוצרם',  להקדיש  לזה  זה  רשות  באהבה  'נותנים  אשר  כמלאכים  מתנהג 
אשרי מי שזכה אפוא להימנות בין תלמידיו של רבי שרגא פייבל, אשר בהנהגותיו הוכיח כי דומה 

הוא למלאך ה' הראוי שיבקשו תורה מפיו..."

חביבים ישראל העובדים את ה' מתוך טרדתם
מאידך יש לזכור, כי אף כי קדושתם של המלאכים ודרגתם גבוהה עד מאוד, שירתם של ישראל 
גדולה בעיני ה' יותר משירת המלאכים, וכפי שאמרו בגמרא (חולין צא ב): "ואין מלאכי השרת אומרים 

שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל למטה".

ביאר ה'דברי ישראל' ממודזיץ, כי על אף ששירתם של המלאכים צלולה וזכה יותר מפני שנקייה 
ברוך  הקדוש  לפני  יותר  ישראל  של  שירתם  חביבה  כך  משום  דווקא  זאת  בכל  פניות,  מכל  היא 
הוא, משום שכדי לאומרה נדרשים להתאמץ ולכוון מחשבתם למרות המניעות והטרדות האופפות 

אותם.

מקבלים  "וכלם  אור':  'יוצר  ברכת  נוסח  את  מזוואלין  אליהו  שמואל  רבי  הרה"ק  אביו  ביאר  בכך 
יום  בכל  המוכנים  המלאכים  אצל  'עול'  לשון  שייך  כיצד  ולכאורה,  שמים",  מלכות  עול  עליהם 
באהבה לשבח ולהלל ליוצרם? אלא יש לפרש כי כל השתוקקותם ורצונם של המלאכים הוא שיזכו 
גם הם לעבוד את ה' מתוך עול וטרדות כישראל, כי אין ערוך לשירה שכזו ('אשי ישראל', מודז'יץ, בלק).

וכולם מקבלים בכל יום ויום
לסיום נביא את דבריו הנוקבים של גאון המוסר רבי ישראל מסלנט:

איננו אומרים על המלאכים: "וכולם מקבלים עול מלכות שמים", אלא "וכלם מקבלים עליהם עול". 
מוסר נפלא למדנו מכך: קל לו לאדם לעמוד בשעת קריאת שמע ולהמליך את הקדוש ברוך הוא 
על שבעה רקיעים וארבע רוחות העולם, אך עליו להישמר מלשכוח כי עיקר עבודתו היא – לקבל 

עול מלכות שמים עליו, על ראשו, על עיניו ועל לבו ('אור יהל' ח"ג עמ' קסד).

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

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

שפכו תפילתם על עצים ואבנים


