
הספדו של אברהם לשרה
”ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה“ (כג ב)

”מהיכן בא? מהר המוריה“ (ב“ר נח ה).
דברי  נרמזו  המדרש  בדברי  כי  פצנובסקי  יוסף  רבי  כתב 

הספדו של אברהם לשרה:
בעצמו,  ה‘  עובד  בהיותו  מסתפק  אינו  האמיתי  הצדיק 
יסוד  בדרכו.  לצעוד  ילדיו  את  אף  לחנך  מקפיד  אלא 
אמן  העונה  ”כל  ב):  קיט  (שבת  חכמים  במאמר  נרמז  זה 
כינוי  הוא  ”כחו“  עדן“;  גן  שערי  לו  פותחין   – כחו  בכל 
לצאצאים [כפי שכינה יעקב את ראובן בנו (בראשית מט ג): 
”ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני“]. ורמזו חכמים במאמרם, שמי שאינו 
זאת  עושה  אלא  בעצמו,  אמן“  ”עונה  בהיותו  מסתפק 
”בכל כחו“, כלומר שמלמד אף את ילדיו להאמין ולדבוק 

בה‘, זוכה למדרגת צדיק ש:“פותחין לו שערי גן עדן“. 
איזו  על   – בא“  ”מהיכן  שלפנינו:  המדרש  אף  רמז  לכך 
כך  על   – המוריה“  ”מהר  בהספדו?  אברהם  עמד  נקודה 
ששרה היטיבה כל כך לחנך את בנה, עד שלרוב אמונתו 

הזכה מוכן היה לפשוט צווארו למען קיום מצוַת ה‘.
’פרדס יוסף‘ 

אליעזר התפלל מחוץ לעיר
ה‘  ַוּיֹאַמר  ַהָּמִים...;  ְּבֵאר  ֶאל  ָלִעיר  ִמחּוץ  ַהְּגַמִּלים   ַוַּיְבֵר”

ֱאקֵי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום...“ (כד יא-יב)
באר  של  מיקומה  את  לכתוב  התורה  דקדקה  מה  לשם 

המים?
פירש רבי זלמן סורוצקין:

ציינה התורה שהבאר הייתה ממוקמת מחוץ לעיר, כדי 
לפי  העיר,  בתוך  שלא להתפלל  נזהר  ללמדנו שאליעזר 
שאמר  במשה,  שמצינו  וכפי  גילולים.  מלאה  שהייתה 
לפרעה (שמות ט כט): ”ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל 
ארץ  שהייתה  ”למה?  ה):  בא  (תנחומא  חכמים  ופירשו  ה‘“, 

מצרים מלאה גלולים“.
’אזנים לתורה‘ 

הזכרת תואר כבוד לאדם בתפילה
”ַוּיֹאַמר ה‘ ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה 

ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (כד יב)
יסוד חשוב בהלכות תפילה קבע רבי יהודה החסיד:

בתוך  לרבו  או  לאביו  כבוד  תואר  להזכיר  לאדם  אסור 
תפילתו, אלא עליו להזכירם בשמם בלבד. וכפי שמצינו 
ֵאִלָּיהּו“,  ֱאֵקי  ה‘  ”ַאֵּיה  יד):  ב  ב  (מלכים  אלישע  שהתפלל 

מבלי שהקדים תואר לרבו.
אברהם  את  אליעזר  כינה  מדוע  תמה,  זה  לפי 

נאמרה  זו  שהלכה  וביאר  אברהם“?  ”אדני  בתפילתו: 
רבי  הביא  לדבריו  ראיה  לעבדים.  ולא  בלבד  חורין  לבני 
נתנאל פריד רבה של אויוורש מדברי הירושלמי (ברכות ג ג) 
שהסיבה שעבד פטור מקריאת שמע היא לפי שאומרים 
בה (דברים ד ו): ”ה‘ ֱאקֵינּו ה‘ ֶאָחד“, והרי לעבד יש אדון 
אחר. הרי שאף בעומדו בתפילה משועבד העבד לאדונו, 

ועל כן יכול הוא להקדים בה תואר לשמו.
’ספר חסידים‘ תת; ’פני מבין‘ 

תפילת אלעזר התקבלה בזכות עצמו
”ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת“ (כד טו)

מדוע  לדבר‘,  כלה  טרם  ’ויהי  לכתוב:  היה  די  לכאורה, 
נוספה המילה ”הוא“?

פירש רבי יצחק אליהו לנדא המגיד מוילנא:
במסכת ברכות (י ב) אמרו חכמים: ”כל התולה [את קבלת 
תפילתו] בזכות אחרים – תולין לו בזכות עצמו“. לפיכך 
אליעזר שתלה את קבלת תפילתו בזכות אברהם, ככתוב 
ֲאֹדִני  ִעם  ֶחֶסד  ַוֲעֵׂשה  ַהּיֹום  ְלָפַני  ָנא  ”ַהְקֵרה  יב):  פס‘  (לעיל 
התורה:  מדגישה  לפיכך  עצמו.  בזכות  לו  תלו  ַאְבָרָהם“, 

”הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת“.
’פתשגן הדת‘ 

אימתי יש לכרוע ב‘שמונה עשרה‘
ֲאֹדִני  ֱאקֵי  ה‘   ָּברּו ַוּיֹאֶמר  ַלה‘;  ַוִּיְׁשַּתחּו  ָהִאיׁש  ”ַוִּיּקֹד 

ַאְבָרָהם“ (כד כו-כז)
חכמים  לדברי  סמך  מוולוז‘ין  הנצ“יב  למד  זה  מפסוק 
(ברכות יב א), שאת חובת הכריעה בתפילת שמונה עשרה 
אימתי?  ַלה‘“  ”ַוִּיְׁשַּתחּו  ’ברוך‘;  אמירת  בשעת  לקיים  יש 

”ַוּיֹאֶמר [באמירת] ָּברּו ה‘...“
’העמק דבר‘

תפילה הבאה מתוך מעשה
”ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני ה‘ ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני“ (כד כז)

דרש רבי עקיבא יוסף שלזינגר:
בל ישב האדם בטל בביתו ויתפלל שיתרחש לו נס. אלא 
תחילה יפעל כמנהגו של עולם, ומתוך כך יתפלל ויבקש 
באברהם;  מצינו  שכן  ידיו.  במעשה  הברכה  שתשרה 
לפעול  תחילה  הקדים  בנו,  ליצחק  אישה  לבקש  בבואו 
היה  וכאשר  אליעזר,  את  ששלח  בכך  הטבע  בדרך 
לו  והזדמנה  אליעזר,  התפלל  אזי  בשליחותו,  אליעזר 

רבקה בדרך נס.
 –  “ַּבֶּדֶר ”ָאֹנִכי  כאשר  שלפנינו:  הכתוב  רמז  זה  ליסוד 

כמנהגו של עולם, אזי זכיתי ל:“ָנַחִני ה‘“.
’תורת יחיאל‘ 

פרשת חיי שרה
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פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

למען יאריכון ימיך 
”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“ (כד א)
”זקן בא בימים“ – סופי תיבות ’אמן‘. ללמדך כי עניית 
אמן מאריכה ימיו של אדם, כמאמר חכמים (ברכות מז א): 

”כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו“.
’תוספות השלם‘ בראשית כד א

הוסיף ואמר האדמו“ר רבי דוד יצחק אייזיק רבינוביץ 
מסקאליע:

שיש  שהשיעור  קצג)  סי‘  סעודה  (הלכות  זרוע‘  ה‘אור  כתב 
להאריך בעניית ’אמן‘ הוא כשיעור אמירת תיבות: ’א-ל 
מלך נאמן‘, כפי שאמרו חכמים (שבת קיט ב): ”מאי אמן? 
א“ר)  ד“ה  (שם  התוספות  בעלי  והוסיפו  נאמן“.  מלך  א-ל 
שיש להרהר בתיבות אלו בשעת עניית אמן. ויש לומר 
שאף עניין זה נרמז בפסוק שלפנינו: ”זקן בא בימים“ 
התורה  רמזה  בכך   .(272) נאמן‘  מלך  ’א-ל  בגימטרייה: 
ולענותה  ב‘אמן‘  להאריך  אברהם  שהקפיד  שכיוון 
בכוונה הראויה שה‘ הוא ’א-ל מלך נאמן‘, לפיכך זכה 

לאריכות ימים.
’צמח דוד‘ 

אריכות  המבטיח  חכמים  מאמר  כי  לציין  המקום  כאן 
בתלמוד  גם  הובא  אמן,  עניית  על  למקפיד  ימים 
”העונה  אחת:  תיבה  בתוספת  ח)  ח  (ברכות  ירושלמי 
אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה“, ואף הבטחה זו 

מרומזת בהמשך הפסוק: ”וה‘ ברך את אברהם בכל“. 

אריכות ימים כשיעור ’אמן‘
חיים  רבי  ושמו  סאטמר,  מחסידי  יקר,  ביהודי  מעשה 
בקיום  מיוחד  באופן  הידר  אשר  גולדברגר,  הירש 
בוקר  בכל  מתעכב  היה  כך  לשם  אמן.  עניית  מצוות 
שהסתיים  עד  ארוכות  שעות  למשך  הכנסת  בבית 
לענות  שיוכל  כדי  שחרית,  לתפילת  האחרון  המניין 
היה  תמיד  כן  כמו  המתפללים.  אחרי  נוספים  אמנים 
מטה אוזן לסביבותיו, וכאשר רק היה שומע ממרחק 
שמישהו עומד לברך ברכה, מיד היה רץ ונעמד בסמוך 

לו כדי לענות אמן...
רבי חיים הירש נפטר לבית עולמו בשנת תש“ל כשהוא 
בן צ“א שנים – גיל שנחשב באותם ימים לאריכות ימים 
נדירה. רבו הגדול, בעל ’דברי יואל‘ מסאטמר, התייחס 
לכך בהספדו, וכך אמר: דעו כי רבי חיים הירש האריך 
אמן,  עניית  על  מאודו  בכל  שהקפיד  מפני  ימים, 
באמן  המאריך  (שם): ”כל  חכמים  אמרו  אודותיה  ש על 
מאריכין לו ימיו ושנותיו“, ולפי שאמן בגימטרייה צ“א, 

זכה להאריך ימים עד שנתו התשעים ואחת. 
מעדות הגה“ח רבי יקותיאל יצחק בראך אב“ד נאנאש

305פרשת חיי שרה תש"פ

”ואברהם זקן בא בימים וה‘ ברך את אברהם בכל“
למקפיד על עניית אמן מובטחים חיים ארוכים וטובים. 

כפי שאמרו חכמים (ירושלמי ברכות ח ח): 
”העונה אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה“. 

למקפיד על עניית אמן מובטחים חיים ארוכים וטובים. 
כפי שאמרו חכמים (ירושלמי ברכות ח ח):

”העונה אמן מאריכין לו ימיו ושנותיו בטובה“. 
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מזה  המשמש  חכם מבוגר ונכבד  המעשה, תלמיד  בעל  הסיפור שלפנינו נשלח אלינו מידי 
שנים רבות כר“מ באחת מהישיבות החשובות בארץ הקודש. הרי הוא לפניכם בשינויי עריכה 

מתבקשים.
אמונים‘,  ’בני  מהפכת  בראש  העומדים  לכבוד 
אלפי  רבבות  ומחזקת  עולם  זרועות  החובקת 
מצווה  באותה  ובתפוצות  בארץ  ישראל 
ממנה,  ה‘  לפני  גדול  אין  אשר  ויקרה  חשובה 

מצוות עניית אמן,
אחר מבוא השלום והברכה,

מהישיבות  באחת  בקודש  לשמש  שזכה  כמי 
החשובות במרכז הארץ, אני זוכה מזה שנים 
והמבורכת  החשובה  בפעילות  בעיניי  לחזות 
לעודד  משתדל  ואף  התורה,  בהיכלי  שלכם 
ולחזק את תלמידיי שיצטרפו גם הם להימנות 
בין הצדיקים ’שומרי אמונים‘ אשר הובטחו כי 

שערי גן עדן ייפתחו בפניהם.
יחסית,  מבוגר  בגיל  להתחזק,  זכיתי  אני  אף 
פעילותכם  בעקבות  רבה,  מצווה  בהאי 
בהררי  נטועים  יסודותיה  אשר  המבורכת 
בעלונים  להביא  מרבים  שאתם  כפי  קודש, 
אשר  שבוע,  מדי  ידכם  על  לאור  היוצאים 
רבה  כמה  עד  לציין  לי  חשוב  אגב  כבדרך 
תרומתם לרומם קרנה של תפילה בכלל ושל 

אמן בפרט בכל אתר ואתר.
במורשת  עמוק  כה  המושרשת  פעילות 
בלבבות.  שביתה  שתקנה  סופה  אמונתנו, 
לפיכך אין כל פלא בכך שהיא זכתה בחסדי ה‘ 
ולחיבור  התורה,  בעולם  כבירה  כה  להצלחה 
כה עמוק לנפש כל יהודי, ובפרט צעירי הצאן 

ובחורי החמד. כה לחי.
לספר  להקדים  כדי  מכתבי  את  ניצלתי 
בשבחכם ולחזקכם על פעילותכם המיוחדת, 
אולם הדבר שהביא אותי לכותבו הוא סיפור 
משפחתי,  בקרב  לאחרונה  שהתרחש  אישי 
לכלל  תועלת  בפרסומו  רואה  הייתי  ואלמלא 

ישראל, לא הייתי נדרש לפרסמו.
זיכני ה‘ יתברך בחסדיו במשפחה ברוכה ואף 
שנים  כמה  לפני  כאשר  עליי  חסדו  הגדיל 
זכיתי לברך על המוגמר כאשר השאתי בכבוד 

את בני האחרון.
בד בבד התחילו ילדיי הגדולים אף הם להשיא 
את צאצאיהם שיחיו. כך, ברחמי ה‘ ובחסדיו 
בשמחתם  מאושר  כסב  להשתתף  זכיתי  כבר 
של כמה מנכדיי. אין לתאר את גודל ההודאה 
שחש אני כלפי ריבון העולמים בכל עת שאני 

זוכה ללוות את אחד מצאצאיי לחופה.
בראש חודש ניסן האחרון, שמתי לפתע לב, 
כי בקרב נכדיי הנפלאים יש שישה העומדים 
הגיל‘,  את  ’עברו  כבר  חלקם  שידוכים,  בגיל 
למצוא  זכו  וטרם  ההמון,  בפי  השגור  כביטוי 

את זיווגם.
ולפיכך,  מנוחתי,  את  במעט  טרד  הדבר 
השל“ה  רבנו  של  דהילולא  יומא  בהתקרב 
חינוך  על  הנודעת  התפילה  מחבר  הקדוש, 
קודשו  לציון  לנסוע  רעיון  בידי  עלה  הבנים, 
שם  ולהעתיר  דהילולא  ביומא  שבטבריה 

בתפילה לישועת צאצאיי.
להסעה  נרשמתי  אתר  על  ועושה‘.  ’אומר 
מאורגנת שהתעתדה לנסוע למקום, ובבוקרו 
דהילולא  כיומא  הנודע  בניסן  י“א  יום  של 
האוטובוס  בתוך  עצמי  מצאתי  השל“ה,  של 

העושה את דרכו בואכה טבריה.
להרהר.  זמן  בידיי  הותירה  הארוכה,  הדרך 
חשבתי כיצד עוד אוכל לפעול למען ישועת 
החלטתי  רעיון;  בליבי  עלה  ולפתע  צאצאיי, 
להוסיף חיזוק בעניין שבו אני מקפיד משכבר 
הקפדתי  ומלבד  אמן.  עניית  במצוות  הימים, 
אחרים,  של  השחר  ברכות  אחר  לענותה 
חלקי  בשאר  אף  בענייתה  יותר  להתחזק 
היום, על כלל הברכות. כבר במהלך הנסיעה 
הספקתי לשמוע כמה ברכות ולענות אחריהן, 
ואף לזכות אחרים בעניית אמן אחר ברכותיי.

עם  ברוב  אמרתי  הקדוש  לציון  כשהגענו 
מכן  ולאחר  השל“ה,  תפילת  את  רגש  וברוב 
התיישבתי על ספסל צדדי, פתחתי את ספר 
את  לקרוא  והתחלתי  באקראיות  התהילים 
הפרק  פלא,  זה  וראה  לפניי.  שראיתי  הפרק 
מ“א  מפרק  אחר  לא  היה  לפניי  שנפתח 
ישראל  אלוקי  ה‘  ”ברוך  בפסוק:  המסתיים 

מהעולם ועד העולם אמן ואמן“.
אות  בכך  ראיתי  זו.  מעובדה  התפעלתי 
הנכון  בדבר  להתחזק  בחרתי  כי  משמיים 
כאשר  בכך;  הסתכם  לא  הפלא  אולם  ביותר, 
המשכתי לפרקים הבאים – מ“ב ומ“ג, שמתי 
לב כי בשניהם גם יחד מופיע הפסוק ”הוחילי 
לאלקים כי עוד אודנו ישועת פני“ לא פחות 
משלוש פעמים [כמניין אותיות ’אמן‘]. ראיתי 
 – לאלקים“  ”הוחילי  הבטחה:  מעין  בכך 

לישועה, ”כי עוד אודנו“ – כשזו תבוא.
”כי  חשבון:  מעט  דורש  מכול  המופלא  אך 
עוד אודנו“ – ראשי התיבות בגימטרייה ’אמן‘, 
התיבות  ראשי   – פני“  ישועת  ”אודנו  וכן: 
’אמן‘  שעניית  אפוא  נמצא  ’אמן‘.  בגימטרייה 
שכאמור  ולפי  פעמיים.  זה  בפסוק  נרמזת 
פסוק זה נכפל שלוש, הרי שאמן נרמזת כאן 
האין   – אתם  אמרו  פעמים.  משש  פחות  לא 
בכך רמז ברור כי ה‘ רוצה בהתחזקות זו למען 

ששת צאצאיי שביקשתי בעבורם?!
הארה  בכך  ראיתי  בגופי;  חלפה  רעדה 
וברור:  חד  מסר  קיבלתי  כביכול  משמיים, 
להוסיף  אמן,  בעניית  להתחזק  החלטת 
אודנו  עוד  ”כי  לך:  מובטח  חיזוק?  על  חיזוק 

ישועת...“ בקרוב ממש.
פושטת  רוגע  כשתחושת  מטבריה  חזרתי 
עד  כך,  כל  באמונה  התחזקתי  איבריי.  בכל 
בקרוב  הנה  כי  וגמור  מנוי  היה  כבר  שבליבי 
ממש אחזה בשמחתם של כל ששת צאצאיי 
אף  חיזקתי  זו  באמונה  לישועה.  הממתינים 

את הוריהם, ואכן...
בזה  הללו  התארסו  האחרון  הקיץ  במשך 
אחר זה, ובערב ראש השנה התארס האחרון 

שביניהם, בשעה טובה ומוצלחת.
אשר  העולמים  לריבון  בתודה  מלא  ליבי 
באופן  הישועה  את  וכיוון  אמת  בדרך  הנחני 
כה מיוחד, ולכם ’בני אמונים‘ על שבזכותכם 

התחלתי להתחזק במצווה זו.
יהי רצון שתתברכו בכל מילי דמיטב, ובקרוב 

נזכה שימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן.
”מזל טוב, מזל טוב“.

פנינים וביאורים
פפפנייניתעתענה אמונים  על ’ברכת המזון'

סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  עלל ססייפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ד‘)

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

’אמן ואמן‘ וישועה
מה אדיר שמך בכל הארץ

בורא  את  מכנים  אנו  שבו  נוסף  תואר 
הוא:  והמטיב,  הטוב  בברכת  העולם 
לשון  על  מבוסס  זה  תואר  ’אדיר‘. 
ָמה  ֲאדֵֹנינּו  ”ה‘  ב):  ח  (תהילים  הכתוב 
שמשמעותו,  ָהָאֶרץ“,  ְּבָכל   ִׁשְמ ַאִּדיר 
שכוחו הגדול של ה‘ נגלה בכל הארץ: 
בים  ואף  אדם,  בני  יישוב  במקומות 

ובמדבר (אבודרהם פרק ל; רד“ק תהילים שם).

קודמים,  במאמרים  שהתבאר  כפי 
סודרו  זו  בברכה  הנאמרים  התארים 
אף  למדרגה.  ממדרגה  עולה  בסדר 
מתואר  ומתעלה  נגזר  ’אדיר‘,  תואר 
כינוי  הוא  ’מלך‘  לו;  הקודם  ’מלך‘ 
לפעול  והיכולת  השליטה  שבידו  למי 
בדרגת  היותו  מתוקף  נתיניו,  לטובת 
’אדיר‘  אולם  עליהם.  ושליט  ממונה 
נובעת  שאינה  לשליטה  כינוי  הוא 
דרגה  בעל  השולט  היות  מתוקף  רק 
גבוהה מהנשלט, אלא מכך שיש בידו 
כוח חזק שאין לנשלט אחיזה בו כלל 
(ראה רש“י תהילים ח ב), ובכוח זה הוא יכול 

לעשות בנשלט כרצונו.

בפרק שירה נאמר כי שירתו של הים 
”מקולות  ד):  צג  (תהילים  הפסוק  היא 
אדיר   – ים  משברי  אדירים  רבים  מים 
בתכונת  נתבונן  אם  ואכן,  ה‘“.  במרום 
במשמעות  הבנה  לקבל  נוכל  המים, 
מייחסים  אנו  שאותו  ’אדיר‘  תואר 
הרס  כוח  יש  למים  יתברך;  לבורא 
על  חפץ  כל  להשמיד  שיכול  עצום 
הבורא  להם  נותן  כאשר  האדמה.  פני 
רשות לשטוף את העולם – כפי שהיה 
נשמע  לפעם  שמפעם  וכפי  במבול, 
כדוגמת הדבר בזמננו – אין דבר שיוכל 
הם  ספורים  וברגעים  בפניהם,  לעמוד 
ארץ  חלקות  ולהחריב  לשטוף  יכולים 
עצומות. עם כל זאת, בימים כתיקונם 
וזהו  בעדם,  הוא  ברוך  הקדוש  עוצר 
של  האדיר  לכוחו  בעבורנו  סמל 
האדירים  במים  שאף  יתברך  הבורא 
את  הנביא  שהוכיח  וכפי  שולט.  הוא 
ישראל (ירמיהו ה כב): ”ַהאֹוִתי א ִתיָראּו 
ְנֻאם ה‘ ִאם ִמָּפַני א ָתִחילּו ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי 
חֹול ְּגבּול ַלָּים ָחק עֹוָלם ְוא ַיַעְבֶרְנהּו 
ְוא  ַגָּליו  ְוָהמּו  יּוָכלּו  ְוא  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 

ַיַעְבֻרְנהּו“ (ראה ’כנף רננים‘ על פרק שירה).

להתפרש  יכול  ’אדיר‘  התואר  בנוסף 
ה)  ג  נחמיה  רש“י  (ראה  ל‘עשיר‘  ככינוי 
הוא  ברוך  הקדוש  את  כך  אנו  ומכנים 
אנו  שתולים  להצהיר  כדי  זו,  בברכה 
שיספק  הוא  ברוך  בקדוש  יהבנו  את 
עשיר  הוא  היה  כביכול  מחסורנו,  כל 
על  משה‘  (’משנת  נדלה  בלתי  ממון  בעל 

הגש“פ עמ‘ קננ). 

בין ’בוראנו‘ ל‘יוצרנו‘

’בוראנו‘  השבחים  משמעות  לכאורה, 
ב‘מטה  אולם  שווה,  היא  ו‘יוצרנו‘ 
שיש  ביאר  שלא)  העבודה  (עמוד  משה‘ 

’בריאה‘ מתייחס  חילוק ביניהם: לשון 
הנפש  שהוא  שבאדם  הרוחני  לחלק 
והנשמה, ולשון ’יצירה‘ מתייחס לחלק 
בבריאת  שמצינו  וכפי  שבו.  הגשמי 
החלק  על  נאמר  שבתחילה  העולם, 
הרוחני (בראשית א כז): ”ַוִּיְבָרא ֱאקִים ֶאת 
ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו“, ולאחר מכן על החלק 
ֶאת  ֱאִהים  ה‘  ”ַוִּייֶצר  ז):  ב  (שם  הגשמי 

ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה“.

משה‘,  ה‘מטה  של  רבו  אולם 
יצחק  רבי  שאביו  הביא  המהרש“ל, 
לא היה אומר ’בוראנו‘, כיוון שיש לכך 
וביאר  ’יוצרנו‘.  של  משמעות  אותה 
ביניהם  לחלק  שיש  שאף  המהרש“ל, 
מתאימה  ’בריאה‘  שלשון  כאמור, 
ו‘יצירה‘  והנשמה  הנפש  בריאת  על 
כיוון  מקום  מכל  החומרי,  הגוף  על 
שברכת המזון נתקנה על שביעת הגוף 
לשון  בה  לומר  יותר  ראוי  החומרי, 
החומרי  הגוף  כלפי  המכוונת  ’יצירה‘ 

(שו“ת מהרש“ל סד).

’בוראנו‘ לפני ’יוצרנו‘

לכאורה יש להבין את סדר השבחים: 
אדירנו,  מלכנו,  אבינו,  ”הא-ל, 
האדם  נולד  כאשר  הלוא  בוראנו...“ 
אין הוא מבין מאומה במציאות הבורא 
קצת  שגדל  אחר  ורק  ובגדלותו, 
מתחיל הוא להכיר את ריבונו, ולדעת 
כן  ואם  אדירנו“  מלכנו  ”אבינו  שהוא 
היה ראוי להקדים את התואר ’בוראנו‘ 

לכל התארים האחרים?

חוטאים  כאשר  החיד“א:  זאת  ביאר 
ונמסרים  כך  על  הם  נענשים  ישראל, 
מרחם  כאשר  אולם  אויביהם.  ביד 
הקדוש ברוך הוא על ישראל ומצילם 
ביד  זו  הצלה  נעשית  אויביהם,  מיד 
כברייה  ישראל  שנעשים  עד  חזקה 
שעל  לפרש  אפשר  זה  לפי  חדשה. 
ועל  כאן.  מכוונים  אנו  זו  ’בריאה‘ 
אנו  שתחילה  הוא,  הדברים  סדר  כן 
אדירנו‘,  מלכנו  אבינו  ’הא-ל  אומרים 
כלומר, שאם נתנהג כראוי ולא נחטא 
אבינו  שהוא   – הוא  ברוך  הקדוש  אזי 
[’אדירנו‘]  כוח  בידינו  ייתן   – ומלכנו 
אולם  האויבים.  ביד  נימסר  שלא  כדי 
אנו  מבקשים  חטאנו,  חלילה  אם  אף 
יהיה  בתשובה  ששבנו  שלאחר  ממנו 
יעשה  כלומר:  גואלנו‘,  ’בוראנו,  הוא 
שיגאלנו  בשעה  חדשה  כברייה  אותנו 

(הגש“פ ’שמחת הרגל‘ עמ‘ עח). 

’בוראנו‘  בין  מפסיקים  שאנו  הסיבה 
ל‘יוצרנו‘ בתיבת ’גואלנו‘, אף ש‘בריאה‘ 
כדי  היא  לזה,  זה  דומים  ו‘יצירה‘ 
להזכירנו שאחר הגאולה תהיה יצירה 
זו  ’תזכורת‘  המתים.  בתחיית  חדשה 
אנשי  על  שנתקנה  לברכה  מתאימה 
לקבורה  שזכו  אחר  הם,  שאף  ביתר, 
המתים  לתחיית  ה‘  בחסדי  יקומו 
כיצירה חדשה (’ברכת דוד‘ ברהמ“ז עמ‘ רפה). 


