
הקרואים לעלות לתורה במועד
"ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם" (טז ב)

בדרך צחות פירש רבי יצחק קונשטט אב"ד ראדוביץ:

המהרי"ל  של  פסקו  את  הביא  א)  קלו  (או"ח  אברהם'  ב'מגן 
הקהילה  מנהיגי  את  לתורה  ולקרוא  להקדים  יש  שבמועדים 
נשיאי  את  התורה  כינתה  שלפיכך  לומר  יש  זה  ולפי  ופרנסיה. 

העדה "ְקִרֵאי מֹוֵעד", שהם מהנקראים לעלות לתורה במועד.
'לוח ארז החדש' 

'כולם' ולא 'רובם'
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים" (טז ג)

"כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה" (רש"י).

מפני מה לא פירש רש"י על פי פשוטו של מקרא, שכל העדה 
ב):  יט  (ויקרא  קדושים  בפרשת  שהצטוו  כפי  בקדושה  נוהגים 

"ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני"?

ביאר הגאון רבי שאול מאמסטרדם:

כלו  העולם  כל  על  "מלוך  מבקשים:  אנו  השנה  ראש  בתפילת 
בכבודך", ותמה הט"ז (או"ח תקפב ג) על פשר תוספת תיבת 'כלו' 
הנראית כמיותרת אחר שאמרנו 'מלוך על כל העולם'? ופירש: 
'על  עלינו להוסיף ולהדגיש:  ש'רובו ככולו',  היא  שהלכה  כיוון 
במלכותו  יכיר  שלא  בעולם  אדם  יהיה  שלא  כלו',  העולם  כל 

יתברך.

הייתה  אילו  שלפנינו;  הפסוק  את  אף  להסביר  נוכל  זה  פי  על 
להסיק  היה  ניתן  קדושים,  העדה  שכל  כפשוטו  הכתוב  כוונת 
מכפל הלשון: 'ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים', כי אין בהם אחד שאינו 
כזה, ומנין לו לקורח לדעת דבר זה?! לפיכך פירש רש"י: "כולם 

שמעו בסיני דברים מפי הגבורה".
'בנין אריאל'

* * *

הסבר נוסף לכפל הלשון בפסוק זה ביאר הגרא"י שיין שליט"א, 
ר"מ בישיבת 'תפארת ירושלים':

כלנו  וצאצאינו...  אנחנו  "ונהיה  מבקשים:  אנו  התורה  בברכת 
יודעי שמך", ויש לומר כי תיבת 'כלנו' אינה מתפרשת כפשוטה: 
אין אנו מבקשים בברכה זאת שכל עם ישראל יהיו יודעי שמך 
שהתורה   – האיכות  על  מבקשים  אנו  אלא  תורתך,  ולומדי 
וידיעת השם תמלא את כל מהותנו ותהפוך לחלק בלתי נפרד 

מאתנו.

בא  שקורח  שלפנינו,  הכתוב  את  אף  לפרש  נוכל  זו  דרך  על 
להפליג בתיאור קדושתם של 'כל העדה' שכה נשגבת קדושתם 

עד ש'ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים' – כל מהותם אפופה בקדושה.
'ברכת איש'

משה אמת ותורתו אמת
"ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ה' ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי א 

ִמִּלִּבי" (טז כח)

לאחר שאמר משה: "ִּכי ה' ְׁשָלַחִני" לשם מה היה עליו לכפול 
ולומר: "ִּכי א ִמִּלִּבי"?

ביאר הגרי"ז מבריסק:

בא הכתוב ללמדנו כי מלבד שכפר קורח בעיקר השביעי מי"ג 
עיקרי האמונה, שנבואת משה רבנו עליו השלום הייתה אמתית 
הוסיף  אחריו,  ולבאים  לפניו  לקודמים  לנביאים,  אב  ושהוא 
וכפר אף בעיקר השמיני, שהתורה המצויה בידינו היא הנתונה 
כלפי  לפיכך,  א).  י  סנהדרין  (ירושלמי  השלום  עליו  רבנו  למשה 
וכלפי  ְׁשָלַחִני",  ה'  "ִּכי  משה:  לו  אמר  משה  בנבואת  הכפירה 

הכפירה בתורה מן השמים הוסיף ואמר לו: "ִּכי א ִמִּלִּבי".

יום  שבכל  א)  עד  (ב"ב  חז"ל  דברי  נפלא  באופן  יתבארו  בכך 
"משה  ומכריזים:  גיהינום  של  פתחו  על  קורח  בלועי  עומדים 
אמת ותורתו אמת", שכן בהכרזה זו מודים הם באמִתותם של 

שני העיקרים שבהם כפרו אבותיהם.
'ישורון' כרך י' עמ' רחצ

השב בתשובה נהפך לאדם אחר
"ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 

א ה' ְׁשָלָחִני" (טז כט)

הקשה האדמו"ר רבי אברהם מטשכנוב:

כיצד העמיד משה את קיום דבריו בסכנה, הלוא ייתכן שקורח 
ועדתו ישובו בתשובה ולא ייענשו כלל?

"ִאם  והבטיח:  בדבריו  רבנו  משה  דייק  לחינם  לא  אכן,  ותירץ: 
ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה", שאילו ישובו הללו בתשובה לא 
'אלה', אלא אנשים חדשים, כדברי הרמב"ם (תשובה ב  יהיו הם 
ד): "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה'... ומשנה 
שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים".
'מקרא מפורש' [לרבי יצחק טרונק מקוטנא] עמ' 821

לברוח אל מבצר התפילה
ִּתְבָלֵענּו  ֶּפן  ָאְמרּו  ִּכי  ְלֹקָלם  ָנסּו  ְסִביבֵֹתיֶהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  "ְוָכל 

ָהָאֶרץ" (טז לד)

מקול  שנבהלו  משום  נסו  ישראל  בני  מקרא  של  פשוטו  לפי 
היה  שכן  כך  על  תמה  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון  אך  הבליעה, 

לכתוב לנקוט לשון: 'ָנסּו ִמקָֹלם'?

כב):  כז  (בראשית  ככתוב  'קול',  בלשון  מכונה  שהתפילה  וביאר 
התעוררה,  הדין  שמידת  ישראל  כשראו  ַיֲעקֹב";  קֹול  "ַהּקֹל 
מיד  נסו  ועדתו,  קורח  את  לבלוע  פיה  את  פתחה  והאדמה 

'ְלֹקָלם' – לעמוד בתפילה ולבקש רחמים שלא תפגע בהם מידת 
הדין.

'אמרי שפר'

להבדיל בין ה'מתים' ל'חיים'
"ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה" (יז יג)

בדרך דרוש פירש בעל ה'תפארת שלמה' מרדומסק:

"ַוַּיֲעמֹד" אהרן הכהן להתפלל ("אין עמידה אלא תפלה", ברכות כו ב), 
ההבדל:  את  שהזכיר  בכך  ישראל  על  רחמים  עורר  ובתפילתו 
הלוא  עולם,  של  "ריבונו  אמר:  וכך  ַהַחִּיים",  ּוֵבין  ַהֵּמִתים  "ֵּבין 
המתים כבר מתו ואינם יכולים לעשות מצוות ומעשים טובים, 
אפוא  תועלת  מה  מצוותיך:  לקיים  יכולים  עדיין  החיים  ואילו 
ובמעשים  במצוות  ויעסקו  בחיים  אותם  הותר  להמיתם?! 

טובים".

ואכן, מיד שמע ה' לקול תפילתו, שנאמר: "ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה".

'אהל שלמה', הסכמה מרע"ג רבינוביץ אב"ד ֶדְמְּבִלין

להודיע על הטובה כמו על הרעה
"ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה" (יז טו)

לבשרו  כדי  משה  אל  שב  שאהרן  פירש  טוב'  'לקח  במדרש 
שהמגפה נעצרה.

מפני  נבין  המדרש  דברי  לפי  שליט"א:  קנייבסקי  הגר"ח  אמר 
מה מסתיים פסוק זה בתיבות: "ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה", על אף שכבר 
נאמר לעיל (פס' יג) "ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה"; ללמדנו כי בא אהרן לבשר 

למשה על שהמגֵפה נעצרה.

ממעשהו של אהרן נוכל ללמוד כי הבאים בעת צרה אל החכם 
כדי לבקש שיעתיר בעדם, צריכים לזכור לבשרו כאשר החולה 

נושע, כדי שלא יצטרך להתפלל יותר.
'דרך שיחה'

מסופר על אברך שפקד את מעונו של הרבי בעל ה'אמרי אמת' 
אלא  מסוכן,  לניתוח  ונזקק  שחלה  בנו  את  בפניו  להזכיר  כדי 
שכאשר הבריא הבן מחוליו לא טרח האב לבשר על כך לרבי. 
ביום מן הימים קיבל למעונו גלוית דואר בכתב ידו של הרבי, 
"ֲחָכִמים  כב):  ד  (ירמיה  הפסוק  את  תיבות  בראשי  לו  כתב  שבה 
ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב א ָיָדעּו", כלומר: אין זו מן החכמה לספר 

לרבי רק על הרעה, ולא לספר על הטובה שבאה לאחר מכן.
'מרביצי תורה מעולם החסידות' ח"ה עמ' סב

מקומם של האבות והבנים בתפילה
"ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ִלְפֵני אֶֹהל ָהֵעֻדת" (יח ב)

בשבת קודש פרשת קורח תש"א, הבחין ה'אמרי חיים' מויז'ניץ 
בכמה מצעירי האברכים שעמדו בשעת התפילה סמוך לפתח 
לשון  את  שפתיו  בנועם  בפניהם  וציטט  פתח  המדרש.  בית 
הכתוב בפרשתנו: "ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ִלְפֵני אֶֹהל ָהֵעֻדת" – האבות 
ובניהם צריכים לעמוד בשעת התפילה בכובד ראש קרוב ככל 

הניתן לארון הקודש ולא לשוטט בסביבות פתח בית המדרש.
ביטאון ויז'ניץ אלול תשס"ה עמ' 7

פרשת קרח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
עד

פני ם

הזכרת שם הוי"ה בזמן הזה
"ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל" (יח ג)

היו  המקדש  בבית  'אמן';  בגימטרייה   – ָהאֶֹהל"  "ָּכל 
כיום  א).  לח  (סוטה  ככתיבתו  הוי"ה  שם  את  מזכירים 
בכוח  רק  זו  למעלה  להגיע  ניתן  בעוונותינו,  שחרב 
הוי"ה  שמות  בגימטרייה  (שהיא  'אמן'  עניית  על  ההקפדה 
הציווי:  את  לקיים  זוכים  כך  על  והמקפידים  ואדנות), 

"ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל".
ספר הגימטריות אות לח

‡מן עונים – לברכו˙ זוכים.

„ר˘ הרה"˜ רבי ˜לונימוס ˜למן הלוי עפ˘טיין 
בעל 'מ‡ור ו˘מ˘' (נלב"ע ‡' ב˙מוז ˙˜פ‚):

ן";  ָ‡מ≈ ן ו¿ ַע„ ָהעֹוָלם ָ‡מ≈ ָהעֹוָלם ו¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈̃ לֹ רּוך¿ ה' ‡¡ נ‡מר ב˙הלים (מ‡ י„): "ּבָ
כפל הל˘ון ב‡ ללמ„נו, כי בכוח הייחו„ הנע˘ה ב‡מˆעו˙ עניי˙ ‡מן מ˙מ˙˜ים 
ה„ינים ומ˙עורר˙ מי„˙ טובו י˙ברך למ˘וך חס„ים טובים, פרנסה טובה, חיים 
לכנס˙  ע„  העליון,  ˘בעולם  הברכה  ממ˜ור   – ָהעֹוָלם"  ַע„  ו¿ ָהעֹוָלם  "מ≈ טוב,  וכל 
'מ‡ור ו˘מ˘' פר' וי‚˘ י˘ר‡ל ה˘וכנים בעולם ה˙ח˙ון. 
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היה זה חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. רבי צבי יהודה מלצר, בנו של מרן 
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בעל ה'אבן האזל', היה באותם ימים נער כבן חמש עשרה שנה. 
משכנה  קבעה  למד  שבה  והישיבה  רוסיה,  ממשלת  שלטון  תחת  שהייתה  בסלוצק  דרו  הוריו 

בעיירה שהייתה נתונה תחת שלטון ממשלת פולין.
בימים ההם קיימו בני הישיבות את הציווי 'הוי גולה למקום תורה' במלוא משמעותו. עם תחילת 
הארוכה  הדרך  את  ועשו  הנדודים  מקל  את  הללו  נטלו  הסוכות,  חג  ימי  כעבור  החורף,  זמן 
לקראת  ורק  החורף,  כל  משך  תלמודם  על  שקדו  שבה  הישיבה,  היכל  אל  מביתם  והמפרכת 

הפסח שבו לבית הוריהם לעשות במחיצתם את החג.
אתא ובא חודש ניסן. הנער צבי יהודה שלִבו המה מגעגועים למשפחתו ביקש לשוב לביתו לחג 
הפסח. אך משום שבאותה שעה כבר החלו לנשב רוחות המלחמה בחוצות אירופה, דרך ההלוך 

שעברה עליו בקלות יחסית, הפכה לקשה עד בלתי אפשרית בחזור.
בעיירת  הנער  של  רגליו  נצבו  וייסורים,  מרובות  תלאות  לאחר  הפסח,  חג  קודם  ספורים  ימים 
עיירת  לבין  בינו  הפריד  קצר  מרחק  הציפוהו.  התרגשות  של  גלים  לסלוצק.  הסמוכה  הגבול 
ארוכה  כה  תקופה  אחר  לביתו  בהגיעו  לה  שיזכה  החמה  הפנים  בקבלת  הרהר  ובלבו  הולדתו, 

שבה נעדר ממנו.
ניגש אפוא הנער לכיכר השוק, שם היו רגילים העגלונים לחנות ולתור אחר נוסעים, והתעניין 
השלטונות.  מצד  חשד  לעורר  בלא  המירבית  במהירות  חפצו  למחוז  להגיע  יוכל  כיצד  בשקט 
הללו השיבו לו כי קבוצת עגלונים המתגוררים מעבר לגבול מתכוננים לצאת לדרך בשעה שתים 
עשרה בלילה. בחסות החשכה מקווים הם כי יצליחו לצלוח את הדרך הקצרה ולחמוק מעיניהם 

הבולשות של שומרי הגבול הקשוחים.
הנער התבונן בשעונו. השעה הייתה שלוש אחר הצהריים, והיו לו תשע שעות פנויות עד לשעת 
היציאה לדרך. כבן לאביו הדגול לא חשב פעמיים כיצד לנצלן: הוא החיש פעמיו לבית מדרש 

שקט ששכן בקרבת מקום, שלף גמרא מארון הספרים ועד מהרה צלל לעומקה של סוגיה.
יכול היה הנער לשבת כך למשך שעות ארוכות, אלא שכעבור שעה חש לפתע אי שקט הולך 
יהיה  בטרם  למהר  עליו  וכי  להשתבש  הולכות  תכניותיו  כי  פנימית  הרגשה  לו  הייתה  וגובר. 

מאוחר.
הוא קם ממקומו במהירות, נשק לגמרא, החזירה למקומה בארון הספרים ומיד החל לרוץ בכל 
כוחו לכיכר השוק. כשהגיע למקום הבחין לתדהמתו כי שיירת העגלות שאמורה הייתה להובילו 
לסלוצק כבר פתחה בנסיעה, שעות רבות לפני המועד המתוכנן. אך בקושי הצליח לעצור את 

אחת העגלות ולקפוץ לתוכה.
"מידע חדש שקיבלנו גרם לנו להבין שמוטב לנו כי נמהר לצאת מוקדם ככל הניתן", הסביר לו 
העגלון כשהתעניין הנער לפשר הקדמת מועד הנסיעה. "כדאי שתנסה להתחבא מאחור", הציע 
העגלון תוך שהוא מצביע אל ירכתי העגלה, "בשעה שכזו קיימים סיכויים רבים שניחשף לעיני 

שומרי הגבול", הוסיף ביבושת.
"הנני בנו של הרב מסלוצק", הסביר הנער לעגלון, בתקווה ששמו הטוב של אביו שנודע כאדם 
קדוש גם בקרב הגויים הגיע לאוזניו המגושמות, "אנא ממך, אם חייל או שוטר יעצרונו בדרך, 

נסה להסביר לו כי הנני בסך הכול ילד תמים המבקש לשוב לבית הוריו".
העגלון שמע את הדברים והבטיח מיד למלא את בקשתו, למרות זאת הנער לא היה רגוע כלל 
וכלל. כמי שכבר הספיק לעבור אי אלו תלאות בדרכים, סיגל הוא לעצמו הרגל לומר את תפילת 

הדרך בכוונה ובדבקות. עתה, הסכנה שעמדה בפניו עוררה אותו להתחזק יותר באמירתה.
הדמעות  החלו  רואינו",  כל  ובעיני  בעיניך  ולרחמים  ולחסד  לחן  "ותתננו  למילים:  הגיע  כאשר 
זולגות מעיניו. דבר מה גרם לו לחזור פעמיים ושלוש על בקשה זו בבכי ובכוונה יתֵרה. קולו 

השתנק, ואך בקושי הצליח הוא לסיים את התפילה.
נעצרה  העגלות  שיירת  לשווא.  היו  לא  חששותיו  כי  לנער  התברר  מכן  לאחר  ספורות  דקות 
במפתיע במחסום דרכים פולני. חיילים חמושים ניגשו לעגלות ובדקו את תכולתן, אחר שאלו 
כל עגלון להיכן פניו מועדות, והם השיבו בתמימות כי ביתם ומשפחותיהם שוכנים מעבר לגבול. 
היה זה מפתיע במיוחד כאשר החיילים התירו לעגלונים להמשיך בדרכם ללא שאלות מיותרות.
כיתר  במושבו.  הנער  הצטנף  שבתוכה  זו  בשיירה,  האחרונה  לעגלה  החיילים  הגיעו  והנה, 
העגלונים, אף עגלון זה הסביר לחיילים כי מבקש הוא לשוב לביתו שבסלוצק, אלא שאז ניגש 

אחד מהם לאחורי העגלה וכשהביט לתוכה הבחין בנער היהודי הצעיר.
הרהר  לא  והעגלון  החייל,  של  קולו  רעם  עגלתך?",  באחורי  היושב  הנוסע  של  מעשיו  "ומה 
פעמיים לפני שהשיב בתמימות מעושה, כביכול זה עתה רואה הוא את הנער לראשונה: "אינני 

יודע מי הוא וכיצד התגנב לעגלתי!".
רובהו  את  מכוון  שהוא  תוך  פנים,  לשני  משתמע  שאינו  בטון  מיד  ופקד  החייל  פסק  "מרגל!", 

לפניו של הנער המפוחד: "רד מיד מהעגלה והתלווה אליי!".
ברכיו רעדו כאשר החל לצעוד בעקבות החייל. ידוע ידע הוא כי בעִתות מלחמה חיי אדם, ובפרט 
חייו של יהודי, נחשבים בעיני החיילים כהפקר. שמועה מבוססת גונבה זה מכבר לאוזניו כי אף 

על חשד קל של ריגול ממהרים החיילים לחרוץ את דינו של החשוד למיתה בירייה.
בטרם ירד מן העגלה ניסה להסביר לחייל כי טעות בידו, וכי אינו מרגל אלא נער תמים המבקש 
גם הוא לשוב למשפחתו האהובה ולהוריו שאותם לא פגש מזה זמן רב. אלא שהחייל לא הגיב 

לבקשתו. הוא המשיך לכוון אליו את נשקו והאיץ בו למהר אחריו למפקדה.
על  שוב  וחזר  בלִבו  שגאו  הפחד  רגשות  על  התגבר  מנגד,  לו  תלויים  חייו  כי  שחש  יהודה  צבי 
הוא  אף  וכי  לשלום,  לביתם  שנשלחו  מהעגלונים  שונה  יהיה  שגורלו  סיבה  כל  אין  כי  הסברו 

כמוהם הינו נער תמים שכל מבוקשו הוא לשוב להוריו.
ארבעים פעמים (!) , חזר הנער על הדברים באוזני החייל שמיאן להקשיב. פחד מוות אפף אותו 
כשעמדו רגליו בפתח אוהל המפקדה, אולם פתאום התרכך סבר פניו של החייל. הוא סובב את 

ראשו לעבר הנער ופלט: "סע לשלום!".
מהמקום  ולברוח  רגליו  את  לשאת  מיהר  בו  לחזור  החייל  יספיק  בטרם  הנער.  חיכה  זה  לרגע 

במהירות.
רק כשעמדו רגליו התשושות סוף סוף על מפתן בית הוריו בריא ושלם בגופו ובנפשו, הבין הנער 
את פשר ההתרגשות המיוחדת שאחזה בו כשאמר את המילים: "ותתננו לחן ולחסד ולרחמים 
בעיניך ובעיני כל רואינו". התפילה הנרגשת שנשא בעת אמירת תפילת הדרך הצילה עתה את 

חייו.
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השרפים מעוררים את האופנים
בגמרא (חולין צא ב) אמרו: "חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל... 
מזכירין את ה' אחר שתי תיבות, שנאמר: 'שמע ישראל ה'' וגו', ומלאכי השרת אין מזכירין את השם 
הלוא  הגמרא:  תמהה  בהמשך  צבא-ות'".  ה'  קדוש  קדוש  'קדוש  כדכתיב:  תיבות,  ג'  לאחר  אלא 
אף על המלאכים מצינו שמזכירים הם את ה' אחר שתי תיבות באמירת 'ברוך כבוד ה' ממקומו'? 

ותירצה: "'ברוך' – אופנים הוא דאמרי ליה".

מדברי הגמרא משמע כי דרגתם של האופנים גבוהה מדרגת השרפים האומרים את שבח 'קדוש 
קדוש קדוש', שהרי השרפים מזכירים את ה' רק אחר שלוש תיבות, ואילו האופנים מזכירים את 
ה' אחר שתי תיבות כישראל. ולכאורה תמוה הדבר, כי הלוא דבר ידוע הוא שדרגת השרפים גדולה 

מדרגת האופנים?

בעל 'ערוך השולחן' בדרשותיו (נדפס בסוף ח"ט מ'ערוך השולחן', דרוש כא) מבאר כי אכן, גבוהה דרגת 
השרפים מדרגת האופנים, כפי שניתן לראות אצל בני האדם: בעת שנפטר, חלילה, אדם גדול, אין 
המלווים מתעוררים לבכות מאליהם, וכשמעוררם המספיד בדברים חמים היוצאים מן הלב, אזי 
יגדל בכיים אף יותר מהמספיד עצמו. כך האופנים, לאחר ששומעים את השרפים משבחים את ה' 
באמירת 'קדוש קדוש קדוש', הרי הם מתעוררים לשבח בעצמם, ובכך הם 'מתנשאים' – מתעלים 

בדרגתם 'לע מת שרפים' ואומרים 'ברוך כבוד ה' ממקומו'.

נעימות, זמירות ותשבחות
שלושת  כנגד  נתקנו  ישמיעו',  ותשבחות  יאמרו  זמירות  יתנו...  'נעימות  השבח:  לשונות  שלוש 
פרידלנדר  חיים  רבי  המשגיח  הביא  הדברים  לביאור  (אבודרהם).  קדוש'  קדוש  'קדוש  השבחים: 
('שפתי חיים' – 'רנת חיים') את לשון התרגום על תיבות "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש" (ישעיה ו ג): "ַקִדּיׁש ִּבְׁשֵמי 
ְמרֹוָמא ִעָלָּאה ֵבּית ְׁשִכְנֵּתּה, ַקִדּיׁש ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ְגּבּוְרֵּתּה, ַקִדּיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא... ַמְלָיא 

ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה".

בשמי  הוא  ברוך  הקדוש  להנהגת  המתייחס  הראשון  ה'קדוש'  כנגד  הוא  יתנו'  'נעימות  וביאר: 
השמים, הנהגה זו נסתרת מעינינו, ועל כן אנו משבחים עליה בלשון 'יתנו', שכן 'נתינה' היא דבר 

הנעשה בהשקט ובסתר.

'זמירות יאמרו' – כנגד ה'קדוש' השני המבטא את הנהגת ה' בעולם הזה, אשר פעמים היא גלויה 
ופעמים היא נסתרת, ועל כן אף השבח שנתקן כנגדה יוצא מן השפה ולחוץ בלשון 'יאמרו', כדבר 

הנאמר בלחישה או בקול בין האדם לבין עצמו.

זמן  לבוא,  לעתיד  ה'  הנהגת  את  המבטא  השלישי  ל'קדוש'  מתייחסת  ישמיעו'  'תשבחות  לשון 
שתימלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים ויכירו וידעו כל יושבי תבל במלכות ה'; באותו הזמן 
יהיה שמו יתברך מפורסם בפי כול, ועל כן השבח שנתקן כנגד הנהגה זו נאמר בלשון 'ותשבחות 

ישמיעו' – בקול גדול קבל עם ועדה.

כנגד עשר ספירות
כתב בעל 'יסוד ושורש העבודה': "כל התוארים מתיבות: 'כי הוא לבדו', אפילו תיבת 'הוא', נתקנו 
על סדר מידות וספירות העליונים הקדושים. ויזהר האדם מאוד לאומרם במתון ובכוונה עצומה. 
ואם היה לאדם איזה חולי בבני ביתו ונתרפא, ראוי שיתן בליבו שבח והודאה להבורא יתברך על 

רפואתו כשאומר 'בורא רפואות'..."

מהותם של שבחים אלו מבטא את אמונתנו כי השגחת ה' על העולם אינה פוסקת לרגע, וכי את כל 
מאורעות הזמן המתחדשים בכל יום אין לייחס לכל כוח אחר מבלעדיו יתברך, שכן "הוא לבדו... 

עשה חדשות, בעל מלחמות... בורא רפואות... אדון הנפלאות".

כדבריו המרטיטים של הרמח"ל בספרו 'דעת תבונות' (פ"ב אות לט):

"אמנם, הנה זה הוא מחוקו של היחוד העליון לבדו ברוך הוא – להראות עוצם ממשלתו השלימה; 
שכל הזמן שהוא רוצה, מניח העולם להיות סוער והולך בילדי הזמן, עת אשר שלט הרע בעולם; 
מגיעות  ואפילו  לעשות,  בכחו  אשר  כל  מעשות  הזה  הרע  ידי  על  מעכב  שאינו  אלא  עוד,  ולא 
בריותיו עד הדיוטא התחתונה. אפס כי לא מפני זה יאבד עולמו, כי הממשלה לו לבדו, והוא עשה, 
והוא סובל, והוא מחץ, והוא ירפא, ואין עוד מלבדו. והנה זה יתד חזק לאמונת בני ישראל, אשר 

לא ירך לבם לא מאורך הגלות ולא ממרירותו הקשה".

זורע צדקות מצמיח ישועות
מעשיהם  את  הוא  ברוך  הקדוש  זורע  'ערבות'  ששמו  ברקיע  כי  הובא,  ב)  (קיד  תהילים  במדרש 
של הצדיקים ושם הוא מצמיח את פֵּרות שכרם, כנאמר (ישעיה ג י): "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי 

ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו".

"אין  א):  יז  (ב"ק  חכמינו  שאמרו  וכפי  הצדקה,  מצוות  על  דווקא  'זריעה'  לשון  שנקטו  הטעם  את 
זריעה אלא צדקה, שנאמר (הושע י יב): 'ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה'", ביאר המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר 
('מאמרי המשגיח' – אלול תשרי, מאמר קנג, וראה 'רוח חיים' אבות א ד): כפי שבזריעה, העומד מן הצד ומתבונן 
באיכר הנוטל את הטוב שבפרותיו וקוברו באדמה, משתומם על המראה; וכי לריק משליך הוא 
את עמלו ויגיעו?! אולם המבין מבין כי בבוא העת עתיד לצמוח מגרעין זה עץ שיצמיח בעתיד רִבי 
רבבות פרות נפלאים ומתוקים. כך גם במצוות הצדקה; העומד מן הצד אינו מבין מפני מה נוטל 
האדם את כספו ונותנו לאחרים, הלוא הממון נועד כדי ליהנות את בעליו?! אולם מי שהוא בר דעת 
מבין כי הקדוש ברוך הוא זורע את אותן צדקות ובעתיד מצמיח מהן ישועות גדולות, כפי שאמרו 
חכמים (ילקוט בראשית פב): "אבותינו הראשונים מפני מה זכו בעולם הזה, ולימות המשיח ולעולם 

הבא? מפני שנהגו עצמן בצדקה".

הגאון רבי חיים מוולוז'ין ('רוח חיים' אבות ד א) הוסיף והמליץ על כך את מאמר הכתוב (הושע י יב): 
"ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד"; יכול האדם 'לזרוע' בעולם הזה צדקה קטנה שעשה עם העני, 
אולם בעולם הבא יקצור את שכרו עשרת מונים. זאת משום שהקצירה אינה נמדדת לפי המעשה, 
המעשה,  על  שבעתים  לעלות  יכולה  זו  הנאה  ממנו.  כתוצאה  לעני  שנגרמה  ההנאה  לפי  אלא 
וגדל  ממשיך  הנותן  עליה  שמקבל  השכר  ואף  לאחריו,  רב  זמן  אף  להתבטא  יכולים  תוצאותיה 

בהתאם לכך.

בדומה לכך ניתן להמליץ אף על מצוות עניית אמן; העונה אמן על ברכת חברו, גורם לו לומר את 
ואף  כולה,  ובתפילה  הברכות  באמירת  ועוד  עוד  להתחזק  כך  ומתוך  כוונה,  וביתר  בקול  הברכה 
לחזק אחרים במצווה זו. כך שכמו הגרעין הנזרע באדמה, המעשה שעשה נראה קטן ופעוט, אולם 

תוצאותיו גדלים לאין שיעור והשכר אף הוא גדל בהתאם.

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

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

כוחה של תפילת הדרך


