
'שעשה ניסים' בדבר המדוד
"ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי ֵאין 

ִמְסָּפר" )מא מט(
דרש רבנו פינחס הלוי הורביץ רבה של פרנקפורט דמיין:

ִלְסֹּפר" את התבואה, התרבתה היא עד  "ָחַדל  דוקא משום ש: 
"ִּכי ֵאין ִמְסָּפר". שהרי אמרו חכמינו זיכרונם לברכה )תענית ח ב(: 
"שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא 
כאן לא שרתה  ואף  מן העין",  בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי 

הברכה בתבואה עד שחדלו מלמנותה.
דברי  על  העולה  תמיהה  פרנקפורט  של  רבה  ביאר  זה  ביסוד 

הגמרא )שבת כג א( בסוגיה העוסקת בהלכות חנוכה:
כי ביום ראשון של חנוכה מברכים שלוש  בגמרא שם מבואר 
ברכות )'להדליק', 'שעשה נסים' ו'שהחינו'(, ובשאר הימים ממעטים 
את ברכת 'שהחינו'. תמהה הגמרא: מדוע לא ממעטים בשאר 
הימים את ברכת 'שעשה נסים'? ותירצה: "נס – כל יומי איתיה". 
ויש להבין מדוע הציעה הגמרא בקושייתה כי יברכו על הנס רק 
ביום הראשון, הלוא אדרבה, על פי קושייתו הידועה של ה'בית 
יוסף' נס פך השמן לא נצרך כלל ביום הראשון, שהרי השמן 

שבכד הספיק ליום אחד?
ואף לפי תירוצו של הט"ז )שם ס"א( שגם ביום הראשון דלקה 
המנורה בדרך נס, שכן השמן שבכד הספיק ליום אחד בדיוק, 
היה  מוכרח  הימים,  בשאר  בו  לשרות  הברכה  שתוכל  וכדי 
שיישאר מעט שמן בכד ליום השני, שכן אין הברכה שורה על 
כלי ריק )זוהר לך לך פח א(, מכל מקום בוודאי שלא היה בו נס 

יותר משאר הימים?
נוכל ליישב כי לביאורו של הט"ז נס  ברם, לפי היסוד האמור 
שהיה  אף  בשמן  הברכה  ששרתה  הראשון  ביום  היה  מיוחד 
ידעו  שלא  החנוכה  ימי  משאר  בשונה  כי  המדוד'.  'דבר  בגדר 
כמה נותר בכד, ביום הראשון ידעו כי יש בו כמות שהספיקה 
שמן  עליו  להתווסף  יכול  היה  לא  הנס  ואלמלא  אחד,  ליום 

'פנים יפות'שיספיק לשאר הימים.

אחי יוסף התפללו במניין
"ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים" )מב ג(

מפני מה כונו הם כאן 'ֲאֵחי יֹוֵסף' ולא 'בני יעקב'?

ביאר רבנו בחיי:

ואף  יוסף  מכירת  על  למצרים התחרטו  האחים  שירדו  בשעה 
גמרו בליבם לעשות כל מאמץ כדי להשיבו לאביו. כיוון ששבו 
אף  זה  מטעם  יוסף'.  'אחי  התורה  אותם  מכנה  עמו,  לאחווה 
שהכירו  משום  למצרים,  יחדיו  לרדת  מהם  עשרה  התאמצו 
יחדיו  להתפלל  וביקשו  בציבור,  תפילה  של  הגדול  בכוחה 

שימצאוהו שם.

בחיי  רבנו  דברי  כי  ממודז'יץ  ישראל  רבי  האדמו"ר  הוסיף 
שכן  'וירדו'.  לשון  התורה  כאן  שנקטה  בכך  היטב  מדוקדקים 
ברכות  )ראה  התיבה  לפני  הציבור  'יורד' שליח  בציבור  בתפילה 
טז א ועוד(. ואף רמז יש בכך לדורות, שבכל ענייני הפרנסה, כגון 
"ִלְׁשֹּבר ָּבר", עיקר ההשתדלות היא – 'לבקש רחמים' )קידושין פב 
א(, ובפרט בתפילת הציבור, כדברי חז"ל )ברכות ח א(: "אימתי 

עת רצון – בשעה שהצבור מתפללין".
'דברי ישראל'

הכוונה האמתית ב'ֵחי ַפְרֹעה'
ַאֶּתם"  ְמַרְּגִלים  ִּכי  ַפְרֹעה  ֵחי  ֹלא  ְוִאם  ַפְרֹעה...  ֵחי  ִּתָּבֵחנּו  "ְּבֹזאת 

)מב טו-טז(

תמה רבנו חיים מוולוז'ין:

ברכת  של  בסיומה  והן  שאמר'  'ברוך  ברכת  של  בסיומה  הן 
'ישתבח' מכונה הקדוש ברוך הוא בפינו: "ֵחי העולמים" )בֵצירה(. 
כינוי מיוחד זה מלמד על היותו חי לנצח, ואינו שייך לנבראים. 

כיצד אפוא השתמש בו יוסף כלפי פרעה?

"ֵחי  יוסף להישבע לשווא נקט הוא לשון  וביאר: כאשר נאלץ 
בפרעה  הוא  נשבע  שכביכול  השומעים  סברו  כך,  ַפְרֹעה". 
ומחשיבו כאלוה, כשלמעשה יוסף עצמו התכוון להפך הגמור, 
כך  בייחס לפרעה,  הינו מופרך מיסודו  "ֵחי"  כי כשם שהכינוי 

דבריו: "ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם" הינם מופרכים מיסודם.
'באר חיים' ]לגרד"ב ליפשיץ[ על סידור התפילה, עמ' 82

אימתי מצילה התפילה מן האויבים
"ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם" )מב כד(

תיאור מופלא על שהתרחש באותה שעה מוצאים אנו בדברי 
המדרש בפרשתנו )ילק"ש סוף רמז קמח(:

שמצאתי  גבורים.  שבעים  'שַׁגֵּר  ואמר:  לפרעה  יוסף  "שלח 
אנשים ואני רוצה להכניסם בבית האסורים'. וכיון שבאו אמר 
להם: 'טלו השלשלאות הללו ותנו בצוארו...' כיון שקרבו אצל 
שיניהם.  ונשברו  לפניו  כולן  ונפלו  בקולו,  עליהם  נתן  שמעון 
היה עומד מנשה אצל אביו אמר לו: 'קח אותה השלשלת ושים 
זו  'מכה  עליו. אמר שמעון:  ונתנה  וִהכָּהו מכה אחת  בצוארו', 

של בית אבא!'"

המדרש  מדברי  פצנובסקי  יוסף  רבי  למד  לדורות  נפלא  רמז 
הללו:

אומות  שבעים  בין  ישראל  נתונים  זאבים  שבעים  בין  ככבשה 
המבקשות תמיד לכלותנו, אולם כפי שכבר הובטחנו כי "בזמן 
עשו'"  ידי  'הידים  אין   – כנסיות  בבתי  מצוי  יעקב  של  שקולו 
)ב"ר סה כ(. כשאנו מתפללים לפני שוכן מרומים שיצילנו מידם, 
אזי נופלים הם שדודים לרגלינו ]כשמעון שהכריע את שבעים 

גיבורי פרעה בכך ש'נתן עליהם בקולו'[.

העולם,  אומות  מצד  עלינו  מתרגשת  כשהצרה  הוא  זאת  כל 
אולם כאשר חלילה באה היא מצד אנשים מתוכנו, אזי עלינו 
לחשוש מפניה עד מאוד ]כמנשה שהכריע את שמעון במכה 
אחת[. והרי כבר אמר הכתוב: "ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִריַבִיְך ִמֵּמְך ֵיֵצאּו" 

'פרדס יוסף')ישעיה מט יז(.

'חסדים טובים' שאינם נסתרים
"ְוֵאל ַׁש-ַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש" )מג יד(

"ומדרשו: מי שאמר לעולם די יאמר די לצרותי" )רש"י(.

עמד  האחרון,  בחוליו  אליעזר'  'דמשק  בעל  שהתייסר  בעת 
עשרה  שמונה  בתפילת  אומרים  שאנו  הבקשה  את  ופירש 
בשבתות ובימים טובים: "שבענו מטובך"; אמנם מאמינים בני 
מאמינים אנו כי טוב חסדו יתברך גנוז אפילו בתוך הייסורים, 
אנו  אין  הייסורים,  בתוך  ומכוסה  מובלע  שהחסד  זמן  כל  אך 
יכולים 'לשבוע' ממנו, שהרי אמרו חכמים )יומא עד ב( שסומא 

לעולם אינו שבע ממזונו מתוך שאינו רואהו.

'שבענו מטובך' – אנא, הענק לנו משפע  בקשתנו מה' יתברך: 
בתוך  טמון  כשהוא  לא  ממנו:  לשבוע  שנוכל  באופן  טובך 

הייסורים, שמתוך שאיננו רואים אותו איננו שבעים ממנו.
'ממעינות הנצח' ח"א עמ' קצ

חסדים  "ותגמלנו  בקשת  את  מגדים'  ה'פרי  פירש  זה  כעין 
טובים" הנאמרת בברכות השחר, שהיה מן המקום לתמוה: וכי 
קיימים חסדים שאינם טובים? אלא, כיוון שחסדו יתברך גנוז 
ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד  ה'  "ּוְלָך  יג(:  סב  )תהלים  ככתוב  הצרות,  בתוך  אף 
ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו", על כן מבקשים אנו שיגמלנו ה' חסדים 

'אשל אברהם' מו חשיהיו 'טובים' – אף בנגלה.

התשובה הופכת את האדם לאיש 'אחר'
"ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין" )מג יד(

"מה שלא הזכיר את שמעון בשמו, נראה שלא היה רצוי לאביו 
על דבר שכם" )רבנו בחיי(.

הוסיף וביאר רבי זלמן סורוצקין:
בבית  שבתו  שבעת  האמין  כי  "ַאֵחר",  שמעון:  את  כינה  יעקב 
האסורים במצור ובמצוק, יתעורר ליבו לשוב ולהרהר במעשה 

שכם ומתוך כך ישוב בתשובה, וכך יהפוך לאיש אחר.
'אזנים לתורה'

תשובת האחים – קל וחומר מיוסף
"ַוַּיֲעׂשּו ֵכן... ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו" )מב כ-כא(

על איזו עשייה מעיד הכתוב בלשון: "ַוַּיֲעׂשּו ֵכן"?

בדרך צחות פירש רבנו אברהם סבע:

ֲעׂשּו  "ֹזאת  יח(:  פס'  )לעיל  אומר  יוסף  את  האחים  מששמעו 
סגנון  את  משנה  הוא  כי  והבחינו  ָיֵרא",  ֲאִני  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ִוְחיּו 
נשאו  ניחומים,  ומתחיל לדבר עימם דברי  התנהגותו כלפיהם 
קל וחומר בעצמם ואמרו: אם אדם שאינו מזרע ישראל מסוגל 
וכמה  דרכיו, על אחת כמה  על  ולהתחרט  כך לשוב בתשובה 
אנו... וממחשבה למעשה. ואכן מעידה עליהם התורה: "ַוַּיֲעׂשּו 

ֵכן" ומיד: "ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו".
'צרור המור'

פרשת מקץ

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאוצרות אמונים

אמן – מפתח השפע
ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף 

ָהָאֶרץ" )מב ו(

הם  ָהָאֶרץ"  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף  התיבות:  ראשי 
"הּוא  אמן  עניית  בזכות  כי  ללמדך  'אמן',  בגימטרייה 
)וילך  הקדוש  הזוהר  כדברי   – ָהָאֶרץ"  ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר 
רפה כ(: "כשישראל עונים אמן בכוונה בעולם הזה, כמה 

פתחי ברכה נפתחים למעלה, כמה טובות נשפעות בכל 
העולמות...".

'מאמר מרדכי' חנוכה 

התחבולה הראשונה שעשו היוונים כדי 'להשכיחם תורתך' הייתה 
למנוע מישראל להתפלל כהוגן. שכן אם התפילה אינה כדבעי 
להיות  רק בתפילה כהלכה אפשר  כי  תורה,  ללמוד  אי אפשר 
בן תורה. אך אם התפילה היא שלא כדת, ואפילו אם רק 
מחסרים בה אמן אחת, כבר יש בכך מניעה ללימוד התורה.

'שפע חיים' רעוא דרעוין ח"א פרשת תולדות מאמר ב אות ה

אמן.
מילה קטנה 
זכות גדולה

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

הסיפור המופלא שלפניכם, נשמע מפי בעל המעשה, כ"ק הגאון הצדיק גאב"ד ליעזש 
לונדון שליט"א, וסופר ברבים ברשותו מפי המשפיע הנודע, הגאון הצדיק רבי אברהם 
אלימלך בידרמן שליט"א. בתוך נאומו המרגש והמרתק בכינוס המיוחד, ועידת 'שחר 
תשרי  חודש  בשלהי  התקיימה  אשר  הישיבות,  בהיכלי  אמונים'  'בני  לרכזי  אקדמך' 

האחרון.

'אמן'",  עניית  בזכות  שנעשתה  המתים'  'תחיית  מעין  על  לשמוע  רצונכם  "אם 
זה  פתח הגה"צ שליט"א את סיפורו, "הקשיבו היטב למעשה המופלא שהתרחש 
מכבר, בי"ג לחודש אלול האחרון, הלוא הוא היארצייט של הרב רבי חיים בן ציון 
מרמורשטיין זצ"ל. אביו של רבי יעקב דב שיבלחט"א, אשר על שמו ולזכרו החלה 

'תחיית המתים' של 'בני אמונים'".

"הגה"צ רבי יהושע זאב מייזליש שליט"א, אב"ד ליעזש ונשיא מוסדות 'תורת חיים' 
זי"ע,  מסאטמאר  יואל  רבנו  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  תלמידיו  מחשובי  הינו  לונדון 
הוראה  היתר  לקבלת  שזכו  היחידים  בין  להימנות  זכה  לימים  צעיר  בהיותו  וכבר 

מידי רבו הגדול.

ביתו של הרבי מליעזש השוכן בשכונת סטמפורד היל אשר בלונדון הבירה, ידוע 
פונים אליו. במעשיו הכבירים משלב  ומפורסם מזה שנים כתל תלפיות שאלפים 
הרבי את שלושת עמודי העולם: תורה, עבודה וגמילות חסדים, ובצל קורות ביתו 

חוסים עניים ואביונים אשר זוכים ליהנות משפע חסדו. 

בין יתר הנהגותיה הטובות מקפידה הרבנית מליעזש תליט"א מזה זמן רב שברכות 
השחר הנאמרות מפיה יישמעו באוזני מי שיענה אמן אחריהן. לשם כך ממתינה היא 
בכל בוקר לבעלה הגה"צ שליט"א עד אשר ישוב מבית הכנסת, או אז היא אומרת 

את הברכות בפניו והוא עונה אחריהן אמן.

לפני כחודשיים, בבוקרו של יום ב' י"ג באלול תשע"ז, עסוקה הייתה הרבנית במטבח 
הבית בהכנת מאכלים ערבים לאורחים הרבים שעתידים היו לפקוד את ביתם באותו 
יום, ובד בבד המתינה לבעלה הגדול שישוב מבית הכנסת כדי שתוכל לומר בפניו 

את ברכות השחר.

באותו היום היה עומס העבודה גדול במיוחד. כאשר שב הרבי מבית מדרשו ונכנס 
לחדר לימודו, הייתה הרבנית שתחי' בשיאה של מלאכת הבישול. במחשבה ראשונה 
כמנהגה,  הברכות  את  לומר  וללכת  בעיצומם  הבישולים  את  לעזוב  אם  הסתפקה 
או שמא מוטב לסיים תחילה עם העבודות הדחופות, ולאחר מכן לגשת לאמירת 

הברכות בניחותא.

אל  לידך  הבאה  'מצוה  כי  לברכה  זיכרונם  חכמינו  במאמר  היא  נזכרה  שאז  אלא 
החליטה  מיד',  להיעשות  צריכה  'אמן'  'מצוות  לוותר.  שלא  והחליטה  תחמיצנה', 
להתרפות  ולא  שאפשר,  ככל  מוקדם  לאומרה  להקפיד  להמשיך  'עליי  הרבנית, 

חלילה, שכן רפיון קטן עלול לגרור אחריו רפיון נוסף שאחריתו מי ישורנו'.

תכולתם  על  המבעבעים  הסירים  את  בהחלטיות  נטשה  היא  למעשה.  ממחשבה 
הריחנית, שטפה את ידיה משיירי המאכלים ומיהרה לחדרו של הרבי.

נטלה הרבנית את הסידור בידה והחלה לומר את הברכות בכוונה ובסילודין כדרכה; 
'ברוך אתה ה'... הנותן לשכוי בינה...', והרבי עונה 'אמן' בכובד ראש. 'שלא עשני גוי... 
'אמן!',  'הנותן ליעף כח'...  פוקח עורים'. ברכה אחר ברכה נענית ב'אמן' כהלכתה, 

'ברוך אתה... המעביר שנה מעיני ותנומה מעפעפי, ויהי רצון...'".

סיימה הרבנית את סדר הברכות בברכת 'הגומל חסדים טובים לעמו ישראל', והטתה 
אוזנה לשמוע את ה'אמן', אלא שאז נעצרה נשימתה. ה'אמן' בוששה מלהיענות.

מבט קל בפניו של הרבי שליט"א הספיק לה כדי להבין. הרבי ישב על כיסאו בפנים 
חיוורות, עיניו עצומות וראשו שמוט על חזהו בחוסר אונים.

'התקף לב!', היא נחרדה, רצה כל עוד נפשה בה לעבר הטלפון, ומיהרה להתקשר 
לכוחות ההצלה שחשו להגיע לביתה. דקתיים חלפו עד שעצר האמבולנס ברחבה 
שלפני הבית בחריקת בלמים מצמררת, ומתוכו יצאו שני חובשים שמיהרו לבצע 

ברבי פעולות החייאה דחופות.

לאחר דקות ארוכות של מאמצים, בסייעתא דשמיא חזר הדופק, והצבע שב לפניו 
במלאכתם  הרופאים  המשיכו  שם  החולים,  לבית  במהירות  פונה  הרבי  הרבי.  של 

הנאמנה, עד שכעבור ימים ספורים שב הרבי בחסדי שמים לאיתנו כבתחילה.

מיוחדת  סייעתא דשמיא  אותה  מלבד  להסבירו,  אחרת  דרך  מופלא שאין  נס  'זהו 
השמורה למקפידים על אמירת ברכות השחר בחברותא מדי בוקר, מבלי לחסר אף 

יום אחד', אמר הרבי שליט"א.

עם  לסיים  כדי  בלבד,  ספורות  לדקות  ולו  במטבח,  ממתינה  הרבנית  הייתה  אילו 
עבודות הבישולים, הרי שבמהלך זמן זה לא הייתה יודעת מאום מהנעשה בחדרו 

של הרבי, ומי יודע מה היה עולה בגורלו חלילה, ישמרנו ה'.

ימיו  לו  ש'מאריכים  'אמן'  העונה  של  בשכרו  לברכה  זיכרונם  חכמינו  נקבו  כאשר 
רבי אלימלך שליט"א את  סיים הגה"צ  זה",  בוודאי התכוונו אף למעשה  ושנותיו', 

הסיפור המפעים, ואף הוסיף קריאה לבני הישיבות, משתתפי הוועידה:

דבר  על  מקפידים  כאשר  הברכה.  מקור  היא  'אמן'  כי  ולדעת  להפנים  "עליכם 
שבקדושה באופן קבוע, הקדוש ברוך הוא שולח סייעתא דשמיא מיוחדת.

אם תכירו באמת בערכה הגדול של מצווה זו, הרי שיקל עליכם לבצע את עבודת 
הקודש שבה אתם עוסקים. הבחורים שאליהם תפנו יכירו גם הם בערכה וממילא 

יתחזקו לקיימה".

מקור השבח
אף כי בפרשת ואתחנן )דברים ו ה-ט( נסמך הפסוק 'שמע ישראל' לפרשת 'ואהבת', מנהגנו להפסיק ביניהם 

באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

מקורה של הנהגה זו בדברי הגמרא )פסחים נו א(: "אמר רבי שמעון בן לקיש, ביקש יעקב אבינו לגלות לבניו 
קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: 'שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל 
ואבי יצחק שיצא ממנו עשו?!' אמרו לו בניו: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' – כשם שאין בלבך אלא 
אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'".

הרמב"ם )קריאת שמע א ד( הביא את דברי הגמרא הללו, וסיים: "לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששבח 
בו הזקן אחר פסוק זה".

מהותו וטעם אמירתו
מרן ה'בית יוסף' )תחילת סי' סו( כתב שאף פסוק זה הוא מכלל ייחוד ה' הנאמר בקריאת שמע, ועל כן אין 
להפסיק קודם אמירתו. וביאר הגרא"ז מלצר, שהוא כעין עניית 'אמן' המוסיפה תוקף לקבלת עול מלכות 

שמים בקריאת שמע.

ויש להוסיף כי במקדש שהיו מברכים בשם המפורש היו עונים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' במקום 
עניית 'אמן' )תענית טז ב(. וכיוון שלדברי הגר"א בביאורו )או"ח ה ד(, רק בקריאת שמע יש לכוון בהזכרת ה' 
בלבד,  הכול'  'אדון  הברכות שמכוונים  כשאר  המפורש, שלא  ככוונת השם  ויהיה'  הווה  היה  הכול  'אדון 

לפיכך אחר הזכרת ה' בקריאת שמע תיקנו לומר 'ברוך שם' )'תשובות והנהגות' ח"ג סי' כו(.

פה.  תורה שבעל  עם  תורה שבכתב  יש לשלב  דבר שבקדושה  בכל אמירת  פינחס מקוריץ הסביר:  רבי 
לפיכך לאחר שאנו אומרים את פרשיות הקרבנות, אנו מוסיפים לומר פרק 'איזהו מקומן', באמירת פיטום 
הקטורת אומרים אנו את פרשת הקטורת כפי שכתובה בתורה, ומוסיפים לומר 'תנו רבנן'. וכך גם בקריאת 
שמע לאחר אמירת 'שמע ישראל', אומרים אנו 'ברוך שם' שמקורו בתורה שבעל פה )'אמרי פינחס' שבועות(.

טעם אמירתו בלחש
בהמשך דברי הגמרא בפסחים )שם( הובא: "אמרו רבנן: היכי נעביד? ]כיצד נעשה?[ נימרינהו ]אמרו[, לא 

אמרו משה! לא נימרינהו, אמרו יעקב! התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי".

טעם נוסף לאמירתו בחשאי מופיע במדרש )דב"ר ב לו(: "בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת 
שהיו אומרים להקדוש ברוך הוא: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' והוריד אותה לישראל. ולמה אין 
ישראל אומרים אותו בפרהסיא? אמר רבי אסי: 'למה הדבר דומה לאחד שגנב קוזמין ]מין תכשיט[ מתוך 
פלטין של מלך, נתנה לה לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך. אבל ביום הכפורים 

שהן נקיים כמלאכי השרת הן אומרים אותו בפרהסיא'".

ויש לציין כאן את דברי המדרש )ב"ר סה יז( שבשעה שישראל אומרים 'שמע ישראל...' המלאכים שותקים, 
וכשהם מסיימים, אומרים המלאכים: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'.

־פפורסם הדבר שהגר"ח מבריסק, כשהיה קורא קריאת שמע בביתו, היה אומר 'ברוך שם' בקול רם, בהטעי
מו כי כל שייכותו של שבח זה למלאכים, הוא רק כאשר הוא נאמר כ'דבר שבקדושה' – בעשרה, אך כשהוא 
נאמר ביחידות אין המלאכים מתקנאים בו, ואפשר לאומרו בקול רם )הובא בתשובות והנהגות ח"ב סי' מו(. וה'בן 
איש חי' )'תורה לשמה' סי' קצו( כתב שאמירתו שלא בסדר קריאת שמע יכולה להיאמר בקול, משום שכל מה 

שהקפידו לאומרו בלחש הוא רק כשנאמר בסוד הייחוד בתוך קריאת שמע.

אמירתו כאמירת 'יהא שמיה רבא'
על דברי המדרש שבהם פתחנו ביארו בתרגום ירושלמי )בראשית מט א(: "עני יעקב, יהא שמיה רבא מברך 
לעלמי עלמין". והיינו, ששבח 'יהא שמיה רבא' הנאמר בפינו בסדר הקדיש, הוא תרגום לשבח שאמר יעקב: 

"ברוך שם...". ויש לבאר את הקשר בין הדברים:

בספר 'כסף נבחר' )פר' ויחי( ביאר זאת על פי המבואר בגמרא )תענית טז א( שבמקדש לא היו עונים 'אמן' אלא 
'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. לפי זה מבואר שזוהי בקשתנו בקדיש: שייבנה בית המקדש "בעגלא 
ובזמן קריב" ואז "נאמר 'אמן'" כדרך שהיו אומרים אותו במקדש – 'יהא שמיה רבא...', דהיינו 'ברוך שם...'. 

־ככך יובן מדוע בקדיש הוא נאמר בלשון תרגום, כיוון שיש לומר 'יהא שמיה רבא' בכל כוחו, והרי בלא תר
גום אי אפשר לאומרו בקול רם )מהסיבות שהתבארו לעיל(, ולפיכך אנו אומרים אותו בלשון תרגום ובקול רם.

הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל הוסיף וביאר כי התיבות 'כבוד מלכותו' אינן נאמרות ב'יהא שמיה רבא', כיוון 
ששבח זה תוקן רק לאחר שנחרב בית המקדש, ואז כבוד מלכותו יתברך אינו נגלה לעינינו כבזמן הבית, על 

כן השמיטו תיבות אלו )'לקח טוב' פר' האזינו(.

אחת  תיבה  כתובה  הייתה  המלאכים  של  הכנפיים  משש  אחת  כל  על  כי  הגר"א  דברי  הם  ידועים  ואכן, 
מ'ברוך שם', ומשנחרב בית המקדש נלקחו מהמלאכים שתי הכנפיים האמצעיות שעליהן היה כתוב 'כבוד 
מלכותו', ועל כך אנו מבקשים במוסף ליום טוב: "גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה" )סידור הגר"א 'אבני אליהו', 

מוסף ליו"ט(. 

והיה בעל ה'חידושי הרי"ם' אומר שעל זאת אנו אף מבקשים בצפרא דשבתא: "ְוַיֲחֵזי ָלן ִסְתֵרּה ְּדִאְתַאַּמר 
ִּבְלִחיָׁשא", כלומר שיתגלה אלינו הקדוש ברוך הוא בהדר כבודו ואז לא נאלץ לומר 'ברוך שם' בלחש )'אמרי 

הרי''ם' שבת(.

אמירתו אחר הזכרת שם שמים לבטלה בטעות
כבוד  'ברוך שם  חלילה, תקנתו שיאמר  לבטלה  והזכיר שם שמים  מי שטעה  כי  הידועה,  בהלכה  נסיים 
מלכותו לעולם ועד'. הלכה זו נפסקה ב'שולחן ערוך' )או"ח רו ו( ומקורה בדברי הירושלמי )ברכות פ"ו ה"א(: 

"צריך לומר 'ברוך שם...' שלא להזכיר שם שמים לבטלה".

כאן המקום להביא את דבריו של בעל 'אשל אברהם' מבוטשאטש, כי מי שטעה וענה אמן יתומה וכיוצא 
בזה, תקנתו שיאמר אחריה 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. שכן העונה אמן לבטלה כמברך ברכה 

לבטלה )'מילי דחסידותא' על ספר חסידים, מהד' פריעדמאן עמ' לב(.

הארות בסדר התפילה  סיפור שבועי על אמן ותפילה תענה אמונים  מעשה אמונים
אמן מצילה נפשות"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"


