
יום ששי לסדר 'זאת חוקת התורה'
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" (יט ב)

"דא גזירת אורייתא" (אונקלוס).
ביום ו', ערב שבת קודש, פרשת חוקת שנת ה"א ד', חשך אור 
העולם. עשרים וארבעה קרונות עמוסים בספרי קודש, ובתוכם 
אלף ומאתיים כתבי יד נדירים מספרי התלמוד ומפרשיו, הובלו 
ידי  על  אש  בלהבות  הועלו  ושם  בפריז  המרכזית  הכיכר  אל 

הכמרים יימח שמם.
בקינתו  באב,  בתשעה  זו  נוראית  שרפה  על  מקוננים  כולנו 
באש  שרופה  "שאלי  זי"ע:  מרוטנבורג  מהר"ם  של  הידועה 
לנפשי  אתמה  זבוליך...  בחצר  שכון  המתאוים  אבליך,  לשלום 
איך יערב לחכי אכול, אחרי ראותי אשר אספו שלליך. אל תוך 

רחובה כנדחת, ושרפו שלל עליון אשר תמאס לבא קהליך".
'שבלי הלקט'  העיד רבנו צדקיה בן רבי אברהם הרופא בספרו 
חלום,  שאילת  שעשו  שמענו  שם  שהיו  הרבנים  "מן  רסג):  (סי' 
גזירת  'ודא  להם:  והשיבו  הבורא,  מאת  היא  גזירה  אם  לדעת 
הגזירה.  היא  התורה  חקת  זאת  ו'  ביום  ופירושו:  אוריתא!', 
ומאותו היום ואילך קבעוהו היחידים עליהם להתענות בו בכל 
שנה ושנה ביום ששי של פרשת 'זאת חקת התורה' ולא קבעוהו 

לימי החודש".
בעובדה  כי  בפרשתנו,  משה'  'אהל  בספר  הוסיף  אגב  בדרך 
שקבעו תענית זו לפי קריאת התורה של השבוע ולא לפי היום 
מימי החודש שבו אירעה הגזרה, יש כדי ללמדנו על שגב סודה 

וגדולתה של מצוות קריאת התורה.

והסר שטן מלפנינו ומאחרינו
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" (יט ב)

"לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה 
'חוקה' – גזירה היא  הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה 

מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י).
לקח נפלא דרש הצדיק רבי מאיר מפרמישלן מלשונו של רש"י:
ניגש  אם  הרע;  היצר  הוא  השטן,  של  ההפכפכה  דרכו  היא  כך 
"מה  בטענת:  מכך  להניאו  הוא  מבקש  מצווה  לעשות  האדם 
לפני  שכזו  קלה  למצווה  יש  חשיבות  איזו   – הזאת?"  המצוה 
הקדוש ברוך הוא?!, ואילו לאחר מכן, כאשר התגבר הלה ועשה 
גאווה  מחשבת  באמצעות  בה  לפגום  הוא  מנסה  המצווה,  את 
למצווה  יש  נפלא  טעם  איזה   – בה!"  יש  טעם  "מה  ומשבחו: 

העצומה שהתגברת וקיימת! 
גם התשובות לטענות אלו רמוזות בלשונו של רש"י; על הטענה 
שטוען השטן קודם המצווה, מה חשיבות יש לה, יש לענות לו: 
"גזירה היא מלפני!", ועל מחשבת ההתפארות שלאחריה: "אין 

לך רשות להרהר אחריה".
על כך אף מבקשים אנו בכל יום בתפילת ערבית: "והסר שטן 
את  מעלינו  והסר  מנע  עולם,  של  ריבונו   – ומאחרינו"  מלפנינו 

השטן המבקש להניאנו לפני עשיית המצווה ולאחריה.
'דברי מאיר'; 'רזא דשבת' פר' כי תצא

קריאת פרשת פרה מן התורה מניין?
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  "זֹאת 

ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט כ)

ב'שולחן ערוך' (או"ח תרפה ז) הביא: "יש אומרים שפרשת זכור 
ה'מגן  תמה  אמנם  מדאורייתא".  לקראם  חייבים  פרה  ופרשת 
אברהם' (שם) על שיטה זו, וכי היכן מצינו בתורה חיוב לקרוא 

פרשת פרה?

רבותינו האחרונים הביאו כמה מקורות אפשריים למצווה זו:

זכירת  היא  בתורה  בהן  שנצטווינו  הזכירות  משש  אחת  א. 
ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּתְׁשַּכח  ַאל  "ְזכֹר  ז):  ט  (דברים  ככתוב  העגל,  מעשה 
ִהְקַצְפָּת ֶאת ה' ֱאֶהי ַּבִּמְדָּבר"; אך כיוון שאנו נמנעים מלקרוא 
את פרשת העגל, כדי לא לעורר קטרוג על ישראל (מג"א ס ב), 
על  ככפרה  שתוקנה  פרה  פרשת  את  לקרוא  לנו  תיקנו  לפיכך 

חטא העגל, ובכך אנו מקיימים זכירה זו.
שו"ת 'ערוגת הבשם' או"ח כה, בשם ה'ישמח משה'; 'ארצות החיים' [למלבי"ם] 
א ד

אף  ֵלאמֹר"  ה'  ִצָּוה  "ֲאֶׁשר  כאן:  וכתבה  התורה  שחזרה  מכך  ב. 
ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  נאמר:  הקודם  בפסוק  שכבר 
לדורות  חיוב  יש  פרה,  מצוות  כשבטלה  שאף  למדנו  ֵלאמֹר", 

'חכמת חיים' [לגרי"ח זוננפלד]לאומרה בקריאת התורה.

ג. שתי פעמים כתבה התורה בפרשתנו: "ְלֻחַּקת עֹוָלם" (בפס' י 
ובפס' יא), הראשון בא ללמדנו כי הזאת אפר פרה אינה תלויה 
בהיות בית המקדש עומד על תלו, ואף לאחר החורבן המשיכו 
אפר  לנו  כשאין  שאף  ללמדנו  בא  והשני  הטמאים.  על  להזות 

פרה נקבעה קריאתה "ְלֻחַּקת עֹוָלם".
'ערוך השולחן' או"ח תרפה ז

לכוון לדעת הראשונים
"ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט ב)

"לעולם היא נקראת על שמך: פרה שעשה משה במדבר" (רש"י).
תיקרא  אדומה  פרה  שפרשת  ההבטחה,  של  משמעותה  מהי 

לעולם על שמו של משה?
בשם  קאיידנובר  שמואל  אהרן  רבי  הביא  לדברים  נפלא  ביאור 
'חכם אחד': כתבו חכמי הקבלה (ראה 'בן יהוידע' ברכות לא א): כיום 

אין בידינו היכולת לכוון את הכוונות האמתיות בתפילת שמונה 
הכוונות  דעת  על  בתפילתו  האדם  שיכוון  ראוי  כן  על  עשרה, 

והסודות שכיוונו אנשי כנסת הגדולה כשתיקנוה.
הוא  ברוך  הקדוש  אמר  שכך  הובא  ו)  יט  (במ"ר  במדרש  והנה, 
חוקה".   – לאחרים  אבל  פרה,  טעם  מגלה  אני  "לך  למשה: 
מדברי המדרש נוכל להסיק שכל הכהנים שהתעסקו במעשה 
הכוונות  את  בה  לכוון  יכלו  לא  הדורות  במהלך  אדומה  פרה 
האמתיות, שהרי בעבורם הייתה היא בבחינת 'חוקה' שאין בה 
טעם, ועל כן היו הם צריכים לכוון בעשייתה על דעת הכוונות 
שכיוון משה במדבר, וממילא יוצא שלעולם נקראת מצווה זו 

'תפארת שמואל' פר' כי תשאעל שמו.

חושך שבטו – שונה פרקו
"ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם" (כ ח)

אמר האדמו"ר רבי חיים מאיר מויז'ניץ: סבורני כי אמירת פרק 
עונש.  מכל  יותר  הילדים  לחינוך  מועילה   בכוונה  אחד  תהלים 
בדומה לכך מצינו בפרשת 'מי מריבה' על הפסוק: "ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל 
פרק  עליו  "שנה  תשסג):  רמז  חוקת  (ילק"ש  חכמים  דרשו  ַהֶּסַלע" 
אחד והוא מוציא מים מן הסלע", וזאת הייתה הטענה על משה: 

אם דיבור יכול להועיל כמו ההכאה, אזי אין מן הראוי להכות.
'ביטאון ויז'ניץ' ניסן תשס"ו עמ' 05

מפני מה לא התפלל משה על אהרן?
"ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו... ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו..." (כ כד-כה)
אם נתבונן בפסוקי התורה נראה שמשה רבנו הרבה להתפלל 
שיזכה להיכנס לארץ, ואילו על אהרן אחיו לא התפלל כלל, וכך 

גם אהרן לא התפלל על כניסת עצמו. מדוע?
פירש רבי פנחס הורביץ רבה של פרנקפורט:

כמחליף,  בנו  אלעזר  את  הוא  ברוך  הקדוש  קבע  הכהן  לאהרן 
וכיוון שכך ידע משה שלא תועיל תפילה לבטל זאת. אך למשה 
לא נקבע מחליף עד שהוא עצמו ביקש (להלן כז טז): "ִיְפקֹד ה'... 
לביטול  תפילתו  שתועיל  היה  סבור  ולפיכך  ָהֵעָדה",  ַעל  ִאיׁש 

'ספר המקנה' קידושין לט בהגזרה.

עומק ההבטה כחומרת החטא
"ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּו ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי... 
ְוָהָיה ִאם ָנַׁש ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ָוָחי" (כא ח-ט)

בלשון  הכתוב  פתח  מה  מפני  התמיהה:  מובעת  רש"י  בדברי 
'ְוָרָאה', וסיים בלשון 'ְוִהִּביט'?

ביאור נפלא לכך כתב מרן ה'חפץ חיים' בספרו 'שמירת הלשון' 
(ח"ב פכ"א):

מעלה  כלפי  ההסתכלות  שמטרת  מבואר  א)  כט  (ר"ה  במשנה 
וישוב  שבשמים  לאביו  לבו  את  האדם  שישעבד  כדי  הייתה 
האדם  היה  כך  חטאו,  חומרת  שגדלה  ככל  כן  אם  בתשובה. 
ליישב:  יש  הנ"ל  המשנה  דברי  לפי  יתרה.  להתבוננות  זקוק 
בתחילה דיבר הכתוב על "ָּכל ַהָּנׁשּו", היינו על האדם הממוצע 
כדי  קלה  'ראייה'  הספיקה  זה  לאדם  יחסית;  קל  שחטאו 
(כינוי  "ִאיׁש"  על  הכתוב  דיבר  בהמשך  אולם  לתשובה,  לעוררו 
נזקק  ולכן  יותר,  כבד  שחטאו  יא)  א  ש"א  רש"י  ונכבד,  חשוב  לאדם 

'והביט'  לשון  כלפיו  נקט  כך  משום  יתרה,  להתבוננות  הוא 
שמשמעותה הבטה יתרה.

פרשת חוקת

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
תורה'

פני ם

אפר, מצורע, נדחי
"ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה" (יט ט)

שבהם  נוספים  פסוקים  שני  הביא  הטורים'  ב'בעל 
יא);  ה  (מ"ב  ַהְּמצָֹרע"  "ְוָאַסף  א.  'ואסף':  המילה  נכתבה 
כשנזכה  ופירש:  יב),  יא  (ישעיה  ִיְׂשָרֵאל"  ִנְדֵחי  "ְוָאַסף  ב. 
שיקוים בנו "ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל", אזי: "ְוָאַסף ַהְּמצָֹרע" 
נגע  ובכללן  המחלות  כל  העולם  מן  וייעלמו  יסופו   –
הצרעת, ואף המוות יבולע לנצח (ישעיה כה ח), וממילא 
יתקיים אף: "ְוָאַסף... ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה", שכן לא יהיה בו 

צורך יותר.

של  התיבות  ראשי  רמז:  בדרך  להוסיף  יש  דבריו  על 
לזכות  שכדי  ללמדנו  'אמן',  הם  נדחי'  מצורע,  'אפר, 
עלינו  והמוות,  המחלות  ולביטול  השלמה  לגאולה 
להקפיד על עניית 'אמן' שכוחה רב לקרב את הגאולה.

'דברי מאיר' [לרמ"ז זלצר] 

להלן ציטוט מתוך לשון קדשו של הרה"ק בעל 'שפע חיים' מצאנז בשיעור חומש רש"י, שמסר בשב"ק פרשת בלק תשל"ט:

"...ירא שמים משתדל לשמוע מעוד כמה אנשים ברכות השחר, כדי לענות 
אחריהם 'ברוך הוא וברוך שמו' ו'אמן'. אצל זקני הקדוש מצאנז זי"ע היה חוק 
קבוע דבר יום ביומו שאחד ולפעמים שניים מהילדים היה אומר לפניו את 

ברכות השחר, אם בניו הקדושים, ואם אחד מנכדיו, או ילד אחר".
'הליכות חיים', סדר היום עמ' קסב

"חוק קבוע דבר יום ביומו""חוק קבוע דבר יום ביומו" דהילולא - ט' בתמוז ה'תשנ"ד 
יומא 
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בנו,  התיישב  מזידיטשויב,  אייזיק  יצחק  רבי  הצדיק  הדגול,  אביו  של  פטירתו  לאחר  מה  זמן 
האדמו"ר רבי שלמה יעקב, בעיר סטרי שבה דרו רבים מחסידיו של אביו. מתוך כבוד והערכה 
לרבם הנערץ והבלתי נשכח, האמידים שביניהם רכשו בית מרווח בעבור משפחת בנו הדגול, 

ואף הקימו לצדו בית מדרש מפואר לתורה ולתפילה.

ככל שחלפו הימים הלך והתפרסם שמו הטוב של רבי שלמה יעקב בין כל תושבי העיר סטרי, 
ביניהם אף כאלו שלא נמנו על עדת חסידי זידיטשויב, כאיש קדוש וכאוהב ישראל אמתי. ועל 
אף שמטבעו היה נחבא אל הכלים, עד מהרה הפך בית מדרשו לתל תלפיות ורבים אף צבאו על 

פתח ביתו לעצה ולברכה.

יכולים היו חייו לזרום על מי מנוחות אלמלא אותו לילה נורא שבו פרצה לפתע אש ענקית בעיר 
אבנים  ושברי  אפר  לערמות  קצר  זמן  תוך  הפכו  וקש  מעץ  ברובם  עשויים  שהיו  ובתיה  סטרי, 

מפוחמות.

ביתו של הרבי כמו בית מדרשו הגדול היו גם הם למאכולת אש. תושבי העיר שאיבדו תוך רגעים 
ספורים את כל נכסיהם נפוצו לכל רוח, והרבי נותר בגפו, עם בני ביתו וילדיו הקטנים, בעירום 

ובחוסר כול. 

מכריו של הרבי יעצוהו ליטול את מקל הנדודים ולהרחיק עד למדינת הונגריה הרחוקה, שבה 
ישמחו  שהללו  תקווה  תוך  זידיטשויב,  בית  ואוהדי  מחסידי  יכולת  בעלי  אנשים  כמה  התגוררו 

לסייע לו לקומם את ההריסות ולשקם את חצרו ואת ביתו כבראשונה.

בלב כבד נפרד הרבי מבני משפחתו ויצא לדרך. הנוף המשמים שמילא את כל האופק לא תרם 
בתוגה  נמהל  הבאות  מפני  והחשש  האחרונים,  המאורעות  לו  שגרמו  הדכדוך  תחושת  להפגת 
הכללית. משך כל זמן הנסיעה התעטף הרבי בשתיקתו, ורק לעת ערב פנה הוא לעגלון וביקשו 

לעצור בצד הדרך כדי שיוכל להתפלל מנחה ביישוב הדעת.

גבר  בתחילה,   שקט  שהיה  קולו  הקרבנות.  באמירת  ופתח  ידיו  את  נטל  מהעגלה,  הרבי  ירד 
להתאפק,  היה  יכול  לא  עשרה  שמונה  לתפילת  כשהגיע  התפילה.  שהתמשכה  ככל  והתעצם 

והדמעות החלו לזלוג מעיניו כמים.

היה  נדמה  מסוים  בשלב  להרגלו.  מעבר  הרבה  והתמשכה  הלכה  הרבי  של  הרותחת  תפילתו 
השעה  כי  בעדינות  לרבי  הוא  רמז  המתקרבת,  מהחשֵכה  שחשש  וכיון  נרדם,  הוא  כי  לעגלון 

מתאחרת. הרבי ננער ותוך זמן קצר סיים את תפילתו.

הלילה כבר ירד על פני היקום כאשר נכנסה העגלה לכפר הסמוך, שם התעתדו הרבי ומלווהו 
ללון בביתו של יהודי עשיר וירא שמים, שהיה ממעריציו הגדולים של הרבי המנוח.

בטוח היה הרבי כי בבית זה יזכה לקבלת פנים נלהבת ולאירוח כיד המלך, אך מה רבה הייתה 
הפתעתו כאשר אותו חסיד לא יצא ולו לקבל את פניו. תחושה כבדה ריחפה בחלל האוויר ומבט 

קצר בפניהם של בני הבית הספיקו לרבי כדי להבין כי צרה גדולה מרחפת על ראשם.

חלתה  הבית  בעל  של  בתו הצעירה  כי  ונענה  הדאגה,  לפשר  הרבי  בזהירות וברגישות התעניין 
במחלה אנושה והגיעה עד שערי מוות, רחמנא ליצלן, והרופאים כבר אמרו נואש לחייה.

בו  הבחין  אז  רק  בחום.  החסיד  של  ידו  את  ולחץ  הבית  לתוך  הרבי  נכנס  ודברים  אומר  ללא 
להרגיעו,  ניסה  הרבי  מפיו.  מילה  להוציא  ממנו  שמנע  מעצורים  חסר  בבכי  פרץ  ומיד  המארח 

אך ללא הצלחה.

כיוון שכך ביקש הרבי מבני הבית שיובילוהו לחדר שבו שכבה החולה. הוא ביקש מהנוכחים 
לעזוב את החדר, ובמחצית השעה שלאחר מכן עמד בפתח החדר ושפתיו נשאו תפילה חרישית 

לשלום החולה.

לאחר כמחצית השעה פנה הרבי לחסיד שעמד מן הצד בפנים מלאות דאגה ואמר לו בביטחון: 
"הסר דאגה מלבך! עוד היום תקום בתך ממיטת חוליה ותהיה כאחד האדם".

החסיד שלא הכיר די הצורך את הרבי הצעיר, חכך בדעתו האם להאמין לדברים. הלוא הרופאים 
הדגולים כולם נואשו מחייה של בתו, אלא שתוך זמן קצר עלתה המציאות על כל דמיון. אחד 

מבני הבית רץ בהתרגשות לעבר האב ובישר: "הילדה פקחה את עיניה ומבקשת מעט מים".

ושלמה,  בריאה  ממיטתה  הילדה  קמה  שלמחרת  שבבוקר  עד  מצבה,  השתפר  לרגע  מרגע 
ונרפאה מחוליה לחלוטין. הבטחתו של הרבי התקיימה במלואה.

רק כשנרגעו הרוחות מעט, והשלווה החלה לשוב אל הבית, התפנה החסיד לשוחח עם אורחו 
הדגול; "מאז ומעולם ידעתי את כוחו המופלא של אביכם הרבי זצ"ל", אמר החסיד, "שמח אני 

לראות כי הניח אחריו בן כמותו".

מה רבה הייתה הפתעתו כאשר דחה הרבי את הדברים בתוקף וקבע: "אין זה 'מופת' שלי כי אם 
של אבי הקדוש!".

בחשש  לבי  התמלא  נודעת,  הבלתי  דרכי  אל  יצאתי  "כאשר  קביעתו,  את  הרבי  ביאר  "אמש", 
ובדאגה; הן הולך אני למקום שאיש אינו מכירני, ומי יודע היצליח ה' דרכי אם לא. בעיצומה של 
הדרך גברה תחושת הדכדוך בלבי, וכשעמדתי להתפלל מנחה נשברתי ופרצתי בבכי. מתוך בכיי 

נשאתי תפילה רותחת שבה ביקשתי רחמים מלפני הבורא יתברך כי יעמוד לימיני.

אבי  של  המאירה  דמותו  את  למולי  אני  רואה  והנה  עיניי.  על  תנומה  נפלה  התפילה  סיום  עם 
הקדוש, אשר הרגיעני ואמר לי: 'בני, הסר דאגה מלבך כי ה' אתך'. אם לא די בכך, הוסיף אבי 

והבטיח לי כי הברכה הראשונה שתצא מפי תתקיים במלואה.

באותם רגעים לא הבנתי את פשר ההבטחה, אך כאשר שעה קלה לאחר מכן עמדתי בפתח ביתך 
ושמעתי על מצבה הקשה של הילדה, הבנתי הכול. התפללתי אפוא על הילדה, זכותו של אבי 

הקדוש עמדה לי, והברכה התקיימה".

על  רק עתה התפנה החסיד להתעניין, והרבי סיפר בפרוטרוט  מה עקר הרבי מביתו?",  "לשם 
השרפה הקשה שהותירה אותו ללא קורת גג. החסיד לא חשב פעמיים. הוא ניגש לכספת, הוציא 

ממנה צרור כסף גדול, ודלה את כל הסכום שהיה דרוש כדי להקים את חצרו מחדש.

משכך, לא היה הרבי זקוק להמשיך בנסיעתו. הוא שב לעירו ומיד פנה לעיר סטרי, שם הקים את 
חצרו מחדש והמשיך להנהיג את צאן מרעיתו עד לפטירתו בשנת תרמ"ו.

'צדיק מה פעל' עמ' קמה

סיבת בריאת ה'רפואות'

פעם חלתה בתו של הצדיק רבי ברוך ממז'יבוז' והגיעה לכלל סכנה. הלכו מקורביו לרופא הנודע, 
הצדיק רבי אהרן גארדייה. רקח הדוקטור בעבורה סממנים שונים, שאכן פעלו את פעולתם, והבת 

החולה יצאה מכלל סכנה.

כאשר התבשר הרבי על רפואתה פתח ואמר: "מעולם תמהתי מפני מה טבע הקדוש ברוך הוא 
בצמחים כוחות ריפוי כדי שבעת חולי יטלום ויירפאו, הלוא כמאמר הכתוב (תהלים קז כ): "ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם", יכול היה הוא לרפאם במאמר פיו? ברם נראה לבאר, כי אילו היה הקדוש ברוך הוא 
מרפא את החולים בדרך נס היוצא מגדר הטבע, הייתה נשללת מאתנו הבחירה במצוות האמונה. 
שהרי מי יוכל לערער על גדלות ה' וממשלתו אחר ראיית אותות ומופתים שכאלו?! לפיכך גזר 
בחכמתו שיצטרכו החולים להתרפא בדרכי הטבע באמצעות רופאים ורפואות, וכך תהיה האמונה 

בו נתונה לבחירת האדם, לטוב או למוטב".

לאור זאת ביאר הרבי את נוסח ברכת יוצר: 'בורא רפואות, נורא תהלות, אדון הנפלאות': הקדוש 
ברוך הוא ברא את ה'רפואות', מפני שהוא 'נורא תהלות', כלומר: מתיירא הוא שאם יתרפאו בדבר 
ה', יכירו בו הכול ויהללוהו שהוא 'אדון הנפלאות', ותינטל מבני אדם הבחירה, ועל כן ברא רפואות 

שבאמצעותן יתרפאו ('בוצינא דנהורא' ח"א, ישועות ורפואות א).

אדון הנפלאות

משמעות המילה 'נפלאות' היא – נסים החורגים מגבולות הטבע ומהותם נסתרת מעינינו. 

בפתיחת ספרו 'גבורות ה'' הביא המהר"ל בשם הרלב"ג, כי לא ניתן לייחס למלך מלכי המלכים כל 
חריגה מהתוכנית שנקבעה בראשית ימות עולם, ועל כן בוודאי עלינו לומר שכל הנסים שאירעו 
במהלך הדורות מתנהלים אף הם בסדר שנקבע מראשית הבריאה. וכפי שאנו מבינים שיש סדר 

למערכת הטבע, כך יש גם סדר למערכת הנסים.

וכך הובא במדרש (שמו"ר כא ו) על אודות קריעת ים סוף: "אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: 'אתה 
אומר לי שאקרע את הים... והרי נשבעת שאין אתה קורעו לעולם...' אמר לו הקדוש ברוך הוא...: 
'כך התניתי מתחלה שאני קורעו', שנאמר (שמות יד כז): 'ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנוֹ', אל תקרי 

'לאיתנו' אלא 'לתנאו' שהתנה עמו הקדוש ברוך הוא בתחילה".

המציאות  מכורח  רק  נעשה  לא  סוף  ים  קריעת  נס  הנסים;  כלל  על  ללמוד  נוכל  המדרש  מדברי 
שנקלעו בני ישראל לדרך ללא מוצא, אלא התנה הקדוש ברוך הוא מתחילה שייקרע הים במועד 
ִמְּפֵניֶהם  ַמִים  "ּבֹוֵקַע  יב):  סג  (ישעיה  ככתוב  בעולם,  יתברך  שמו  את  לפרסם  כדי  לכך,  המתוכנן 

ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלם", כך כל הנסים תוכננו מראשית בריאת העולם.

מסיבה זו מכונה הקדוש ברוך הוא בפינו: 'אדון הנפלאות', ללמדנו כי גם על הנפלאות הנעשות 
במהלך ימי העולם הרי הוא בבחינת 'אדון'; לא כוח אחר גרם לו חלילה שישנה את הטבע, אלא 

הכול עלה במחשבתו מתחילה ('שפתי חיים' – 'רינת חיים'). 

ונזכה כולנו מהרה לאורו

מפני מה אנו מדגישים: "ונזכה כולנו מהרה לאורו"?

בשני  הובא שהגאולה יכולה לבוא  א)  צח  רמבך מקובנה: בגמרא (סנהדרין  רבי ברוך  ביאר הדרשן 
זמנים; אם זכו ישראל – ימהר הקדוש ברוך הוא לגאלם לפני הזמן שנקצב לכך, ואם לא זכו – תבוא 
הגאולה בזמנה המיועד. והנה על זמן הגאולה נאמר (ירמיהו ג יד): "ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים 
'אבן שלמה' פי"ד אות יג) כי פסוק זה  ִמִּמְׁשָּפָחה ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ִצּיֹון", וביאר הגר"א (ליקוטי הגר"א על 
יתקיים רק אם תבוא הגאולה 'בעתה', אך אם יתקיים בנו 'אחישנה', אזי כל ישראל יגאלו יחדיו ולא 

רק 'אחד מעיר ושנים ממשפחה'.

על כן אנו מדקדקים לבקש: "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו" – הלוואי ונזכה 
שיחיש הקדוש ברוך הוא את גאולתנו 'במהרה', ואז נזכה 'כולנו' לכך, ולא רק 'אחד מעיר ושנים 

ממשפחה' ('שיח צבי' [לרצ"ה פרבר] עמ' סז).

חתימת הברכה מעין פתיחתה

ידועה ההלכה כי בכל ברכה ארוכה יש להזכיר בחתימתה מעין פתיחתה (פסחים קד א). לאור זאת 
תמהו הראשונים על סיום ברכת 'יוצר אור', כיצד אנו חותמים אותה בבקשת 'אור חדש על ציון 
תאיר', הרי בפתיחת הברכה הודינו על האור שהיה קיים מששת ימי בראשית, ועתה אנו חותמים 

באור חדש שיאיר הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא, ואין זה מעין הפתיחה.

ואכן, יש שמשום כך לא נהגו לחתום בבקשת: 'אור חדש' וכו' (טור או"ח סי' נט), יש שהוסיפו מחמת 
שלפיכך  שביארו  ויש  שם)  יוסף  (בית  ברא'  אשר  עולמו  משמח  מאורות  'והתקין  המילים  את  זאת 
מוסיפים אנו: "כאמור לעשה אורים גדולים כי לעולם חסדו" ('ארחות חיים' מלוניל, ח"א דין ברכו אות ב).

ציון  על  חדש  'אור  בקשת  שאף  כ)  דין  ד  כלל  (שו"ת,  הרא"ש  אביו  בשם  (שם)  הטור  הביא  למעשה 
תאיר' הינה מעין הפתיחה, כיוון שאותו אור שנברא בששת ימי בראשית ועל יצירתו אנו מהללים 
'יוצר אור', הוא האור שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא, כי לא היו הבריות יכולים לעמוד בו,  בשבח 

ועתיד הקדוש ברוך הוא לחדשו לעתיד לבוא.

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

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

הברכה הראשונה שהתקיימה


