
חמש פעמים 'ישראל'
ְּבֵני  ֲעבַֹדת  ֶאת  ַלֲעבֹד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   ִמּתֹו ַהְלִוִּים...  ֶאת  "ָוֶאְּתָנה 
ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)

חבתן   להודיע  זה,  במקרא  ישראל  בני  נאמר  פעמים  "חמישה 
שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמישה חומשי תורה" 

(רש"י ע"פ ב"ר ג ה).

זה  פסוק  שכנגד  מ)  סי'  ברכות  (הל'  המנהיג  ספר  בעל  כתב 
חוברה הבקשה הנאמרת בתפילת שחרית קודם תפלת 'שמונה 
עשרה': "צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופדה כנאומך יהודה 
וישראל ונאמר גואלנו ה' צב-אות שמו קדוש ישראל, בא"ה גאל 
ישראל"; אף בבקשה זו כבפסוק שלפנינו, הוזכרו ישראל חמש 

פעמים, להודיע חיבתם לפני המקום.

תפלת הצדיק נצרכת אף בימי השלווה
"ְוא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)

"שלא יצטרכו לגשת אל הקדש..." (רש"י).

היו  בניו  מנוחות,  מי  על  התנהלו  שחייו  גדול  בעשיר  מעשה 
נטועים בתורה ובעבודה והרווהו רוב נחת, ועסקיו המסועפים 
התנהלו בסדר מופתי וללא תקלות. ביום מן הימים נכנס הלה 
לקבל  היה  שרגיל  הרבי,  לביקור.  מקוז'ניץ  המגיד  של  למעונו 
למעונו בכל יום חלכאים ונדכאים, התעניין מיד לשלומו וכאשר 
המגיד:  תהה  דבר,  חסר  אינו  שמים  בחסדי  כי  העשיר  השיב 

"מדוע אפוא באת אליי?" 

תשובתו של העשיר הפתיעה בעוצמתה: "באתי לבקש מהרבי 
אצטרך  ולא  הטוב  במצבי  אשאר  שתמיד  בתפילתו  שיפעל 
מעוני  את  שיפקדו  קשים  מקרים  בשל  אליו  לבוא  לעולם 

חלילה", אמר ולא יסף.

נרמז  זה  עניין  כי  מדז'יקוב  מאיר  רבי  האדמו"ר  ואמר  הוסיף 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה  "ְוא  שלפנינו:  רש"י  ופירוש  הכתוב  בלשון 
ֶנֶגף" – כיוון שחייהם של ישראל יתנהלו תמיד על מי מנוחות, 
"ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" – לא יצטרכו הם לבוא אל הצדיק 
כדי שיתפלל על צרתם, אלא מה יבקשו ממנו? שיתפלל עליהם 
אל  לגשת  יצטרכו  ולעולם "לא  הטובה  עליהם  תשרה  שתמיד 

הקודש" מפני צרתם.
'אמרי נועם'

זעקה מעומק לב מתקבלת
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה' ָלֶכם" (ט ח)

שח רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה:

מיד כששמע משה את הזעקה הנוקבת שבאה ממעמקי הלב: 
"ָלָּמה ִנָּגַרע...", הבין כי בוודאי תתקבל היא לרצון. לפיכך יכול 
נקוט  כלל  שכן  ְוֶאְׁשְמָעה",  "ִעְמדּו  מוחלט  בביטחון  לומר  היה 
שתיענה  לו  מובטח  לבו,  בכל  ה'  לפני  המתחנן  בידינו:  הוא 

תפילתו.
'רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה' [לר"א פרנקל] עמ' 36

תפילת 'יעלה ויבוא' כנגד מצוות החצוצרות
ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  "ּוְביֹום 

ַּבֲחצְֹצרֹת... ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון" (י י)

כתב ה'לבוש' (או"ח תפז א, וכן כתב בעל 'העמק דבר' על פסוק 
זה):

נתקנה  טובים  ובימים  במועדים  הנאמרת  ויבוא'  'יעלה  תפילת 
לזכר מצוות התקיעה בחצוצרות שהייתה נהוגה בבית המקדש 
וזיכרון  זיכרוננו  שיעלה  בה  מבקשים  אנו  לפיכך  אלו.  בזמנים 
אבותינו וזיכרון משיח וכו' לפני ה', כנגד הזיכרון שנכתב לגבי 

החצוצרות, ככתוב: "ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון".

 על פי זאת ביאר רבי יהונתן דייויד שליט"א ראש ישיבת 'פחד 
יצחק' את סיום תפילת 'יעלה ויבוא' שבה מוסיפים אנו לבקש: 
והושיענו";  עלינו  ורחם  וחננו  חוס  ורחמים  ישועה  "ובדבר 
של  מתחילתה  שונה  אופי  נושאת  זו  סיום  בקשת  לכאורה 

התפילה?

אלא, שבתחילת פרשת החצוצרות הביאה התורה מועד נוסף 
ַהַּצר  ַעל  ְּבַאְרְצֶכם  ִמְלָחָמה  ָתבֹאּו  "ְוִכי  בחצוצרות:  לשימוש 
ֱאֵקיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹת  ַוֲהֵרעֶֹתם  ֶאְתֶכם  ַהּצֵֹרר 
'יעלה  בתפילת  מבקשים  אנו  לכן  י),  (ט  ֵמאְֹיֵביֶכם"  ְונֹוַׁשְעֶּתם 
ויבוא' שנתקנה כאמור לזכר תקיעת החצוצרות אף על עניין זה: 
'ובדבר ישועה ורחמים' שזכינו לו בזמן מצוות החצוצרות, נא 
'חוס ורחם עלינו והושיענו' אף בימינו שאיננו זוכים למצווה זו.
'המאור שבתורה'

יתרו גרם לישראל להודות על הנסים
ְוָהִייָת  ַּבִּמְדָּבר  ֲחנֵֹתנּו  ָיַדְעָּת  ֵּכן  ַעל  ִּכי  אָֹתנּו  ַּתֲעזֹב  ָנא  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 

ָּלנּו ְלֵעיָנִים" (י לא) 

"ה'  והלוא  צריכים,  ישראל  היו  דרך  למורה  וכי  לתמוה:  יש 
הֵֹל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶר ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש 

ְלָהִאיר ָלֶהם..." (שמות יג כא)?

אלא שהמציאות מוכיחה כי המורגל בנסים וחי כל העת בצִלם, 
ישראל  אף  לפיכך  מלבו.  ההתפעלות  רגש  את  ההרגל  מקהה 
ים  וקריעת  מצרים  יציאת  ימי  במשך  בנסים  היו  שמורגלים 
במדבר,  ללוותם  שהמשיכו  מהנסים  להתפעל  התקשו  סוף, 
כירידת המן ועמוד הענן ומתוך כך התקשו להודות לה' כראוי, 
ולעומתם יתרו, שלא חווה את הנסים הקודמים, התפעל מאוד 

מנסים אלו.

לפיכך ביקש ממנו משה: "ַאל ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו", ומדוע? "ִּכי ַעל 

במדבר,  חנינו  כשכבר  שבאת  כיוון   – ַּבִּמְדָּבר"  ֲחנֵֹתנּו  ָיַדְעָּת  ֵּכן 
להכיר  אנו  אף  נוכל  באמצעותך   – ְלֵעיָנִים"  ָּלנּו  "ְוָהִייָת  לפיכך 

בנִסי המדבר ולהודות עליהם כראוי.
'דברי מהרי"א'; 'מקרי דרדקי'

מאה ברכות בין פורענות לפורענות
"ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן" (י לה)

ב)  קטו  (שבת  חז"ל  דברי  את  רש"י  הביא  זה  לכתוב  בביאורו 
שלפניה  מהפרשיות  ִּבְנסַֹע"  "ַוְיִהי  פרשת  שהופרדה  שהטעם 
לפניה  שנכתבה  הפורענות  בין  להפסיק  כדי  הוא  ושלאחריה, 

לבין הפורענות שנכתבה לאחריה. 

מדוע נבחרה דווקא האות נו"ן להבדיל בין הפרשיות?

פי  על  אביב'  'רמת  של  רבה  פנט  אלתר  חיים  רבי  זאת  ביאר 
פשתה  המלך  דוד  של  בזמנו  כי  מו)  סי'  (או"ח  בטור  המובא 
עד  בחורים,  מאה  יום  בכל  מהם  מתים  והיו  בישראל  מגֵפה 
נעצרה  וכך  יום  בכל  ברכות  מאה  שיאמרו  המלך  דוד  שתיקן 

המגפה.

התורה  ביקשה  כאשר  ופרח;  כפתור  הדברים  יתבארו  זה  לפי 
להפריד בין פורענות לפורענות, בחרה לשם כך בשתי אותיות 

נ' שמניינן יחדיו בגימטרייה הוא מאה.
'תפוחי חיים'

'דגה' בלא ברכה
"ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם" (יא ה)

ברכה",  בלא   – "'ִחָּנם'  פירשו:  א)  קח  (בהר  הקדוש  בזוהר 
והדברים טעונים ביאור. ניתן ליישב זאת על פי דברי רבנו בחיי 
"ָּדָגה"  לשון  הכתוב  שנקט  מקום  כל  כי  שלפנינו,  הפסוק  על 
כוונתו לדגים באושים, ככתוב (שמות ז כא): "ְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר 
ֵמָתה ַוִּיְבַאׁש ַהְיאֹר". לפי זה נבין מפני מה לא בירכו ישראל טרם 
אכילתם, שהרי אין מברכים על מאכל מעופש ומקולקל (ראה 

שו"ע או"ח רד א ומשנ"ב שם ס"ק ב).
'נחלת יעקב יהושע'

כי אתה שומע תפילת כל פה
"ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" (יב ג)

אמר האדמו"ר רבי מרדכי חיים מסלונים:

את המושג 'ענווה' ניתן לפרש בהגדרות שונות, אולם יש לשים 
את  אף  כינו  ג)  א  שבת  ירושלמי  א;  לא  (מגילה  שרבותינו  לב 
צריכה  שתיאמר  הגדרה  כל  ולפיכך  כעניו,  הוא  ברוך  הקדוש 

להתאים גם לענווה שנאמרה כלפיו יתברך.

לכן נראה לפרש כי הגדרתה של ענווה היא התייחסות והקשבה 
לכל הפונה, אף אם מדרגתו פחותה ונמוכה. כך היא אכן מידתו 
אתה  "כי  בתפילה:  מעידים  שאנו  כפי  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
שומע תפילת כל פה", ואף משה רבנו העניו מכל אדם, עם כל 
מעלתו היה מתייחס ומקשיב לכל אדם, ככתוב (שמות יח יג): 
ַהּבֶֹקר  ִמן  מֶֹׁשה  ַעל  ָהָעם  ַוַּיֲעמֹד  ָהָעם  ֶאת  ִלְׁשּפֹט  מֶֹׁשה  "ַוֵּיֶׁשב 

ַעד ָהָעֶרב".
'מאמר מרדכי' ח"א עמ' כא

פרשת בהעלותך

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

ת

פני ם

המאריך באמן מאריך ימים
"ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה' ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו ָל" (י לב)

בגימטרייה  הינם  ִעָּמנּו"  יי  ֵייִטיב  "ֲאֶׁשר  התיבות:  ראשי 
שכל  א)  מז  (ברכות  חז"ל  להבטחת  רמז  מכאן  'אמן'. 
ימיו  לו  "מאריכין  באמן  בעניית  (מכוון)  המאריך 

ושנותיו".
'ציצים ופרחים' עמ' לח

במלאות שלושים יום להסתלקותו של האי גאון וצדיק, עמוד התורה והעבודה, רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, 
ראש ישיבת 'קרית מלך' ובעל ה'אמת ליעקב', הננו להביא בפני הקוראים קטע קצר מתוך משאו המחזק והמרגש 

בפני מאות בני הישיבות בכינוס 'שחר אקדמך' של 'בני אמונים' בקיץ תשע"ה, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה:
"כבר כתבו הקדמונים כי עניית אמן הינה ביטוי אמונה שאין דוגמתו ובה תלוי עיקר האמונה. לאור זאת 
נוכל להבין מפני מה העונה אמן זוכה לגן עדן, כי האמונה היא שורש החיים הנצחיים; אנו נוטעים את אילן 
האמונה בעולם הזה ואוכלים את פירותיו בעולם הבא, ועל כן רמזו בלשון הכתוב המתייחס לחיי העולם 
האמונה  אילן  ֵפרות  את  אוכלים  אנו  שם  כי  'אמן',  תיבות  ראשי   – ַמָּטַעי'  ֵנֶצר  'ָאֶרץ  כא):  ס  (ישעיה  הבא 

שנטענו בעניית אמן בעולם הבא.
ככל שנתחזק בעניית אמן, שהיא יסוד האמונה, בעולם הזה, כך ייפתחו בפנינו שערים לעולם הבא".

"ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (ישעיה ס כא)

בני אמונים. מאמינים ועונים.
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המעשה שלפנינו סופר מפי המגיד הנודע רבי אשר דרוק שליט"א, המעורר רבות בדרשותיו על חובת ההודאה 
לקדוש ברוך הוא – חובה קדושה שסגולתה גדולה להציל מכל צרה וצוקה.

עינו  כמשמעו.  פשוטו  עיניו,  חשכו  ולפתע  משנתו  אחד  בוקר  התעורר  רחובות  בעיר  המתגורר  חשוב  אברך 
האחת נפקחה והביטה נכוחה, ואילו השנייה, כמו הייתה נתונה תחת רטייה שחורה. חצי החדר שכנגדה נותר 

חשוך.

בתחילה סבר כי מדובר בטעות. הוא נטל את ידיו ומיהר לשטוף את עיניו במים צוננים, אולם הדבר לא הועיל.

ברוב פחד ובהלה מיהר לחייג למוקד של קופת החולים. פקיד אדיב ענה לו, ומשהבין את מצבו נרתם לעזרתו 
ועד מהרה השיג לו תור בהול במרפאתו של אחד מטובי רופאי העיניים בארץ.

הרופא בדקו בדק היטב, ומשסיים את הבדיקה המקיפה הודיע לו ביבושת כי בהלתו לא הייתה לחינם; חיידק 
נדיר מזן שטרם נחקר די הצורך קינן בעינו וגרם לה להתנוון. כאילו לא די בכך, הוסיף והבהיר לו הרופא כי אין 

בארץ הידע המתאים להתמודד עם חיידק מסוג זה, אולם אף אילו היה, מצב העין נראה בכי רע.

תקווה  כל  אפסה  כי  דעים  תמימי  היו  כולם  אולם  נוספות,  דעת  חוות  לשמוע  אחרים  לרופאים  האברך  פנה 
להציל את עינו.

בצר לו התייעץ האיש עם אחד מטובי עסקני הרפואה בארץ. לאחר בירור מעמיק מצא הלה כי בבית חולים 
נידח באחת ממדינות ארצות הברית נמצא רופא מומחה שכבר הספיק לצבור ניסיון רב בתחום זה. דא עקא כי 

רופא זה מבקש סכום כסף רב תמורת הטיפול.

מה לא יעשה אדם כדי להציל את ראייתו?! האברך לא חשב פעמיים; הוא גייס הלוואות מכל מי שרק יכול, 
תקווה  מלא  כשלבו  וארץ  שמים  בין  עצמו  מצא  מהרה  ועד  לפגישה,  מזורז  מועד  נקבע  עסקן  אותו  בסיוע 

לרפואתו.

מרפאתו של הרופא המומחה דמתה יותר למעבדה. החדר היה עמוס במכשירים שונים ומשונים בעלי עדשות 
ועיניות מוזרות למראה, והרופא לא פסח על אף אחד מהם. שעה ארוכה נמשכה הבדיקה המתישה כשבסיומה 

הושיב הרופא את האברך על כיסא, הושיט לו כוס מים ומיד החל להרצות את תוצאות בדיקתו.

"צר לי להודיעך", בישר הרופא, "כי כל הבדיקות מראות שלא תשוב יותר לראות בעינך. אם לא די בכך, הרי 
שהחיידק עומד לעבור לעין השנייה, ולכן מומלץ לך לעקור את העין החולה בהקדם האפשרי ולקבוע תחתיה 

עין תותבת. אם לא תעשה זאת עלול אתה למצוא את עצמך בימים הקרובים עיוור בשתי עיניך".

מרובות  כה  וטרחה  השקעה  לאחר  מוחלט.  בהלם  מיודענו  את  היכה  בטבעיות,  הרופא  מפי  שקלח  המידע 
ולאחר תקוות כה גדולות התנפץ חלומו לפתע על סלע המציאות, ולבו נשבר לרסיסים.

את  לענות  כדי  יומיים  או  יום  של  זמן  ארכת  הוא  מבקש  כי  מפיו  להוציא  הצליח  ובקושי  מהכיסא  קם  הוא 
תשובתו. וכך בעיניים דומעות ובלב שבור יצא הוא מחדר הרופא אל הרחוב השקט.

במרחק של רחובות ספורים מהמרפאה שכן בית הכנסת של הקהילה היהודית הקטנה, לשם החיש האיש את 
פעמיו. למרבה המזל, על אף שבית הכנסת היה ריק מאדם, הדלת הייתה פתוחה. עד מהרה מצא האברך את 

עצמו עומד מול ארון הקודש, כשעיניו מוצפות בדמעות רותחות.

הוא החל להתייפח כפי שלא התייפח מעודו, אך לא ביקש מאום. הוא עצם את עיניו ואמר בתחנונים: "סליחה... 
בושתי ונכלמתי להרים פניי אליך, ריבון העולמים. אנא, סלח לי על חמשים השנים שבהן לא זכרתי להודות לך 
כיאות על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות הטובות שעשית עמדי מעודי ועד היום הזה, על כוח הראייה 
המופלא שחננת אותי בו. אף ברכות השחר שבהן הייתי אמור להודות על הראייה נאמרו על ידי בכל בוקר 

בפיזור הדעת. אנא מחל לי..."

כך, במשך שלוש שעות רצופות עמד האיש כשפניו טמונות בפרוכת, ופיו אינו פוסק מלהביע תודה לריבון 
העולמים על שנים ארוכות שפעלו עיניו כשורה וסייעו לו באין ספור מצבים, תוך שהוא מפרט פרטים שונים 

שזכר. אחר הוסיף והודה אף על יתר איברי הגוף ותועלתם, והכול תוך כדי בכיות עצומות.

שלוש שעות לאחר מכן, כשחש האברך כי הוקל משאו הכבד, עצם את עיניו בשנית והוסיף תפילה בלב שבור 
על עינו המצויה בסכנה, שידי אדם קצרו מלהושיעה, ורק אדון הנפלאות יכול להצילה.

נפשי  ממסגר  הוציאה  עיוותי.  אשר  את  לתקן  ההזדמנות  את  לי  תן  האברך, "אנא  התחנן  עולם",  של  "ריבונו 
כדי שאוכל להודות את שמך, והצל את עיניי מכיליון כדי שאוכל להודות לך עליהן מעתה ועד עולם סלה".

כשיצא מבית הכנסת בלב קל יותר, הייתה כבר שעת צהריים מאוחרת. מבלי לדעת מדוע נשאוהו רגליו בשנית 
למרפאתו של הרופא. שעת קבלת הקהל כבר הסתיימה, אך הוא התחנן בדמעות לפני הרופא כי יואיל לבודקו 

בשנית.

הסכים  והוא  רחמיו  נכמרו  מבכי  האדומות  האברך  בעיני  משהביט  אך  הבקשה,  למשמע  לגחך  עמד  הרופא 
לעשות זאת. הוא חיבר את החולה למכשור המשוכלל והביט במיומנות בצגים שלפניו. 

מרגע לרגע הבחין האברך כי משהו מתרחש. מפי הרופא המכובד בקעו קריאות התפעלות באנגלית טיפוסית: 
כפי  המקרה  לבנים.  בחלוקים  למרפאה  עמיתים  הופיעו  שם  מאי  איט!",  בליוו  דונ'ט  איי  א'וונדרפול!  "איטס 

הנראה כבר היה ידוע להם, ולפי התדהמה שניבטה מפניהם הבין האברך כי אכן אירע הנס.

העין, שמבחינה רפואית כבר נחשבה כמתה, שבה לפתע לגלות סימני חיים.

ביום שלמחרת כבר נערך הניתוח שהשיב לו את ראייתו, וכמה ימים לאחר מכן שב האברך לארץ כשהוא מלווה 
בכינוי שהוצמד לו מפי הרופא: "נס מהלך".

את קבלתו הוא לא שכח. מאותו יום ואילך לא פסק האברך מלהודות בכל עת מצוא. 

בשבת שלאחר מכן ערך האברך 'קידושא רבא' בבית הכנסת, ובסעודה סיפר ברוב עם את סיפורו המפעים.

אלא שבכך לא תם הסיפור.

כחודשיים ימים לאחר מכן קיבל האברך שיחת טלפון בלתי צפויה:

"אינך מכירני", פתח הדובר שמעבר לקו, "אך אורח הייתי בבית הכנסת בשבת שערכת את סעודת ההודיה. 
ושמונה  עשרים  בנות  מוצלחות,  בנות  שתי  בביתי  להעתיקו;  לנסות  והחלטתי  המפעים  לסיפורך  הקשבתי 
לא התפללנו כדי לזכות לראותן מקימות בתים בישראל, אולם ללא  לא עשינו והיכן  מה  ושלושים ושתיים. 

הועיל.

האפשר  ככל  רבים  פרטים  דף  על  לרשום  מבנותיי  ביקשתי  משלי:  יוזמה  לנקוט  החלטתי  סיפורך  בעקבות 
שעליהם הן חשות חובה להודות. כך עשיתי גם אני, ולאחר מכן התכנסנו כל בני המשפחה יחדיו כדי להודות 

על כל הפרטים שרשמנו, וההמשך היה למעלה מכל דמיון.

לפני כשלושה שבועות זכיתי לארס את הבכורה, ואמש זכיתי לארס גם את השנייה.

גם אנו זכינו לראות בעינינו מה גדול כוחה של תפילת הודיה הבוקעת ממעמקי הלב".

שירת המלאכים
השרת  למלאכי  ומִדַּמים  הגשמיות,  מגבולות  אנו  משתחררים  יום  בכל  פעמים  ארבע 
הש"ץ בחזרת  אור',  'יוצר  בברכת  המלאכים;  שירת  שהוא  ה'קדושה'  סדר  באמירת 

בשחרית, בחזרת הש"ץ במנחה ובקדושת 'ובא לציון'.

של  ובמעלתה  במהותה  אי"ה  נרחיב  הש"ץ  דחזרת  'קדושה'  באמירת  שיעסוק  במאמר 
מצווה נשגבה זו. במאמרנו זה נבאר את הנוגע ל'קדושה דמיושב' היא 'קדושת יוצר'.

מהותה של קדושת 'יוצר'
את  ממליכים  אנו  שבה  הש"ץ  בחזרת  ה'קדושה'  מאמירת  בשונה  כי  הראשונים,  כתבו 
הקדוש ברוך הוא בעצמנו כדוגמת השבח שבו ממליכים אותו מלאכי השרת, קדושת 
'יוצר' אינה אלא תיאור האופן שבו המלאכים וצבא השמים ממליכים אותו ('כלבו' סי' ח).

דברים  כסיפור  אלא  שאינה  ביחידות  אף  נאמרת  'יוצר'  שקדושת  נראה  זו  שיטה  לפי 
בעלמא שכך מקדשים המלאכים את יוצרם. אלא שלמעשה נחלקו הפוסקים בעניין זה:

'נקדש'  ה'שולחן ערוך' (או"ח נט ג) הכריע כשיטת הראשונים שאף קדושה זו כקדושת 
בציבור,  שלא  אותה  האומר  ויחיד  רם,  בקול  לאומרה  יש  כן  ועל  ברבים,  רק  נאמרת 
יקפיד לאומרה בטעמים כקורא בתורה. אולם הרמ"א שם פסק שיחיד יכול לאומרה. 

ומכל מקום כתב ה'משנה ברורה' שגם לשיטת הרמ"א עדיף להדר ולקוראה בטעמיה.

טעם הזכרתה
את טעם הזכרת קדושה זו בתוך תפילת יוצר ביאר הרא"ש מלוניל בשם הר"י אבן פלט, 
שהוא כדי להודיע לכול את הכרתנו בכך שכל קיומם של צבא השמים: השמש, הירח 
ושאר הגלגלים, תלוי רק במאמר ה' ואין להם כל כוח וממשלה מלבד מה שחלק להם 
יוצרם. עניין זה מתבטא בעובדה שכל צבא השמים מקדשים וממליכים אותו בכל יום, 

ולפיכך אנו מזכירים קדושה בברכה זו המדברת על אודות צבא השמים ('כלבו' סי' ח).

קדוש קדוש קדוש
'קדוש קדוש קדוש', כדי להשמיע  בנוסח הקדושה אומרים המלאכים שלוש פעמים: 
עולם   – ממעל  בשמים  כולה;  הבריאה  כל  על  ונשגבת  מתעלה  יתברך  שקדושתו 
המלאכים, באוויר העולם – עולם הכוכבים והמזלות, ועל הארץ מתחת – עולם המעשה 

(אבודרהם; ר"א מגרמייזא – 'סודי רזיא' אות ז').

'קדוש'  שאמירת  מוילנא  הגר"א  וביאר  הוסיף  דסדרא)  קדושה  (על  אליהו'  'אבני  בפירוש 
הקדוש  את  מכנים  שאנו  כפי  ממנה,  למעלה  שאין  קדושה  על  מלמדת  פעמים  שלוש 
ברוך הוא 'מלך מלכי המלכים'. בקרב ברואי מטה הכפלת התואר היא סמל לחשיבות 
יתרה, ואילו הקדוש ברוך הוא הינו מעל ומעבר לכל תואר ועל כן אנו מוסיפים 'קדוש' 

פעם שלישית.

והנה, בגמרא (חולין צא ב) הובא שישראל מזכירים את ה' אחר שתי תיבות (שמע ישראל 
ה').  קדוש  קדוש  (קדוש  תיבות  שלוש  אחר  רק  שמו  את  המזכירים  המלאכים  לעומת  ה') 
המלאכים  על  ח)  ב  (יסוה"ת  הרמב"ם  כתב  כבר  אולם  לישראל,  שבח  בכך  יש  בפשטות 
יכול  האדם...  בני  כח  שאין  דעה  למאוד...  עד  גדולה  "דעה  הבורא:  את  יודעים  שהם 

להשיג ולידע כמותה".

לפי זה נוכל לבאר את הטעם שהמלאכים מזכירים בשירתם 'קדוש קדוש קדוש': לרוב 
קדושתם ודרגתם מבינים הם עד כמה רחוקה השגתם מגדולתו ורוממותו של הקדוש 
ברוך הוא, ועל כן הם כביכול מרחיקים את השגתם ממנו יתברך בשירת 'קדוש קדוש 
קדוש', ולאחר מכן מוסיפים: 'ברוך שם כבוד ה' ממקומו' – כלומר, גדולתו אינה נתפסת 

אלא מהמקום שבו הוא נמצא, מקום שאין לנו השגה בו ('נפש שמשון'; 'רנת יצחק').

מלא כל הארץ כבודו
המילה 'קדוש' ידועה כסמל לפרישות ולהתבדלות. והנה, בעוד אצל בני האדם מתבטאת 
פרישות זו ביציאה מכבלי העולם הזה והִדַּבְּקות בעולמות העליונים, אצל הקדוש ברוך 
הוא שרוממותו וגדלותו נעלית מקצה השגתנו, מתבטאת הפרישות לצד ההפוך, בכך 

שהוא משרה שכינתו על התחתונים ודואג לכל צורכיהם.

אנו  ממשיכים  צב-אות'  ה'  קדוש  קדוש  'קדוש  יתברך:  שבחו  הזכרת  אחר  לפיכך 
ומבארים כי קדושה ופרישות זו מתבטאת בייחס אלינו, בני האדם, דווקא בכך ש'מלא 
מרדכי'  ('תכלת  תדיר  עלינו  חופפת  והשגחתו  עלינו,  שורה  ששכינתו   – כבודו'  הארץ  כל 

למהרש"ם ח"ג דרוש לשבת שובה, בשם רבי שמעון סופר אב"ד קראקא).

ארבע קדושות בכל יום 
כתבו חכמי האמת ('דרך משה' ליום י"א, ע"פ תיקוני זוה"ח ח"ב דף פד א), שלעתיד לבוא יישאל 
הדברים  מכסת  את  יום  בכל  לקיים  הקפיד  האם  דהיינו,  "צדיק",  היה  אם  אדם  כל 
ואין  ברכות,  וק'  קדישים  י'  קדושות,  ד'  אמנים,  צ'  צדי"ק:  במילה  שנרמזו  שבקדושה 
האדם נקרא צדיק אלא אם הקפיד על כך. ואכן, בהתאם לכך אנו זוכים לומר מדי יום 
ארבע קדושות: בברכת 'יוצר', בחזרת הש"ץ בשחרית, בחזרת הש"ץ במנחה ובתפילת 

'ובא לציון'.

רמז נאה לכך דרש הגר"ח עלוש זצ"ל מחכמי ג'רבה, על פי דברי חז"ל (ברכות ו ב): "אמר 
רבי יוחנן, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה, מיד הוא 
לקיים  איש  כל  יכול  צדי"ק  המילה  של  והאחרונה  הראשונה  האות  את  והנה,  כועס". 
בביתו, באמצעות אמירת ברכות ועניית אמן עליהן. אולם את האותיות האמצעיות – י"ד, 
שכאשר  חז"ל  אמרו  לפיכך  הכנסת.  בבית  רק  לקיים  ניתן  ולקדיש,  לקדושה  הרומזות 
אין הקדוש ברוך הוא מוצא עשרה בבית הכנסת – מי"ד הוא כועס. כלומר, הוא כועס 
מפני חסרון הי' והד' מהמילה צדי"ק שנגרם מחמת שאין ציבור בבית הכנסת ('פדה נפשי' 

עמ' קז).

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

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

תודה מאירת עיניים


