
כופר נפש
"ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה'" (ל יב)

אמרו חז"ל (שבת קיט ב): "כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל 
כוחו קורעין לו גזר דינו".

רמז נפלא לכך דרש הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא זי"ע 
מכתוב זה: "ְוָנְתנּו ִאי"ׁש" - העונה 'אמן יהא שמיה רבא', נותן 
נגזר  אם  קשה  דין  מגזר  עצמו  את  ופודה  ַלה'"  ַנְפׁשֹו  "ּכֶֹפר 

'רב ייבי'עליו.

ברכה על מצוות 'מחצית השקל'
"ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל" (ל יג)

לעשייתן,  עובר  מברכים  שעליהן  המצוות  ליתר  בניגוד 
שקיום  כיוון  מברכים,  אין  עניים  ומתנות  צדקה  נתינת  על 
המקבל  יחפוץ  לא  אם  שהרי  בנותן.  רק  תלוי  אינו  המצווה 
לבטלה  ברכה  תהיה  הנותן  של  ברכתו  במתנה,  או  בצדקה 

(שו"ת הרשב"א א יח; 'בנין ציון' החדשות יד).

לאור זאת, כיוון שמצוות נתינת מחצית השקל תלויה כולה 
ברצון הנותן, שהרי אין לגזבר כל אפשרות למנוע זאת ממנו, 
הברכה:  את  הנתינה  קודם  לברך  הנותן  על  היה  לכאורה 
'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לתת מחצית השקל', וכך אכן 

פסק רבי יהודה ב"ר יקר ('פירוש התפילות והברכות' ח"ב עמ' עג).
אולם רבי יוסף בן פַּלַאט (הובא בשו"ת הרשב"א שם) חידש שאף 
משום  עמו:  וטעמו  לברך,  אין  השקל  מחצית  מצוות  על 
שמהותה של מצוות מחצית השקל היא נתינת האדם לצורך 
נחשב  אין  ממילא  ה',  בית   – המקדש  בית  ותחזוקת  קיום 
לו שנותן משלו. זאת מפני שכל רכוש האדם שייך לקדוש 
ואם  ּוְמלֹוָאּה",  ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  כד  (תהילים  ככתוב  הוא,  ברוך 
כן אותו חלק שמחויב לתת משלו לצורך גבוה אינו נחשב 
שלו כלל. הוכחה לכך נמצאת בפסוק שאמר דוד המלך ע"ה 
בשעה שהקדיש מכספו ומזהבו לבניין בית המקדש (דה"י א' 

."ָנַתּנּו ָל ַהּכֹל ּוִמָּיְד כט יד): "ִּכי ִמְּמ

אמירת אמן משלימה את הברכה 
"ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה ְוַהַּדל א ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל" (ל טו)

 רבים הקשו: מפני מה ציווה הקדוש ברוך הוא לתת דווקא 
מחצית השקל ולא שקל שלם?

שתרומת  רש"י  דברי  פי  על  זאת  לבאר  ניתן  דרש  בדרך 
מחצית השקל נועדה לצורך יציקת האדנים. ולפי מה שכתב 
שהיו  הכסף  אדני  מאת  שכנגד  כז)  לה  (להלן  הטורים  בעל 
במשכן תיקנו לנו לומר מאה ברכות בכל יום, נוכל לומר כי 
נתינת מחצית השקל באה ללמדנו שברכה מושלמת ('אדן') 
יכולה להיווצר דווקא משני חצאים – הברכה והאמן הנענית 
שפסק  וכפי  זו,  את  זו  הן  משלימות  יחדיו  אשר   – אחריה 

הרמ"א (או"ח קסז ב) שעניית אמן הרי היא מכלל הברכה.
'אמונת יצחק' ח"ב עמ' קח

עשרה סממנים מלבד החלבנה
"ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

סממני  בין  הכתוב  ומנאה  רע...  שריחו  בֹּשם   – "'ְוֶחְלְּבָנה' 
הקטורת, ללמדנו שלא יֵקַל בעינינו לצרף עִמנו באגודת 
נמנין  שיהיו  ישראל  פושעי  את  ותפלתנו  תעניותינו 

עמנו" (רש"י, ע"פ כריתות ו ב).
שם):  (כריתות  המהרש"א  כתב  רש"י  לדברי  חשובה  תוספת 
שריחה  ה'חלבנה'  מלבד  שבקטורת  כשם  כי  לזכור  עלינו 
כך  ערב,  ריח  בעלי  נוספים  סממנים  עשרה  היו  רע,  היה 
גם בתפילה, בל נצרף אלינו את פושעי ישראל בטרם יהיו 

בינינו עשרה יהודים כשרים.
הנאספים  בין  שראה  ה'הפלאה'  בעל  הגאון  על  מסופר 
לתפילה בחדרו אדם שהיה ידוע ומוכר כמופקר וקל דעת, 
רמז  מיד  הימנו.  נוחה  הייתה  לא  חכמים  רוח  אשר  איש 
הגאון לאחד ממקורביו שיביא מבחוץ אדם נוסף כדי שיהיו 

בתפילה עשרה יהודים מלבד אותו פוקר.
כאשר הבחין האיש בבקשתו של הרב, פנה לבעל ה'הפלאה' 
סממני  בין  נמנתה  החלבנה  אף  "הלוא  ואמר:  בתרעומת 

הקטורת, ומדוע ייגרע חלקי?"
"אמנם כן", השיב הגאון, "ומשום כך הוסיפו לה עוד עשרה 

סממנים..."
'טללי אורות'

ההצלחה בלימוד תלויה בתפילה
"ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת" 

(לא יח)

יום  מ'  כל  אבהו:  רבי  "אמר  הובא:  ו)  מא  (שמו"ר  במדרש   
שעשה משה למעלה היה לומד תורה ושוכח. אמר לו: 'רבון 
הקדוש  עשה  מה  דבר'.  יודע  ואיני  יום  מ'  לי  יש  העולמים 
ברוך הוא, כשהשלים מ' יום נתן לו הקדוש ברוך הוא את 

התורה מתנה שנאמר: 'ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה'". 

בדברים  (שם):  בביאורו  הרד"ל  הוסיף  המדרש  לדברי  נופך 
אלו באו חז"ל ללמדנו כי אף האדם הגדול ביותר לא יוכל 
להצליח בלימוד התורה ללא שיתפלל על כך, וכפי שאמרו 
חכמים (נדה ע ב): "מה יעשה אדם ויחכם... יבקש רחמים ממי 

שהחכמה שלו".
וכבר העיד על עצמו הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל ('יערות 
מתפלל  שאיני  בעת  שברי!  על  לי  "אוי  ד):  דרוש  ח"א  דבש' 
בכונה כראוי, כל היום אין שמועתי בתורה מכוונת, וקרעים 
אלביש. ולהפך, אם אזעק ואשוע לה' מקירות לבבי בתפילה 
לחונני דעה, כי דלותי עד מאוד בעוונותינו הרבים, אף הוא 

ירחם עלי להאיר עיני בתורתו".

קל וחומר מחטא העגל
"ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם" (לב לד)

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר פירש פסוק זה בדרך דרוש:
חטא  של  זיכרונו  כי  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  הבטיח  כאן 
עת  בכל   - ָּפְקִדי'  ש'ְביֹום  כך  לדורות,  לישראל  יישמר  זה 
שיחטאו לפניו וירצה ה' להענישם, 'ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם' 
כחטא  ונורא  חמור  חטא  על  אם  וחומר:  קל  הוא  ידרוש   -
למחול  שעליו  וכמה  כמה  אחת  על  לישראל,  מחל  העגל 

'חשבה לטובה'ולסלוח להם על עוון זה.

אתה חונן לאדם דעת
"ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 

ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה" (לג יא)
את כוונת הברכה הרביעית בתפילת שמונה עשרה: "אתה חונן 
לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה", ביאר האר"י הקדוש, כי מי 
שהגיע לדרגת 'אדם', כלומר שזכה להתעלות למדרגה גבוהה 
מיוחדת,  ב'דעת'  יתברך  הבורא  אותו  שיחון  זקוק  ה',  בקרבת 
כדי שיוכל לצמצם את שכלו ולהנחיל מבינתו אף למי שעדיין 

מצוי בדרגת 'אנוש' וטרם זכה להגיע למדרגתו הגבוהה.
לפי זה ביאר ה'דעת סופר' מפרשבורג את הסיבה שהתורה 
מלמדת אותנו כי אחר שקיבל משה את הדיבור מפי הגבורה 
היה  זקוק  אליה  שהגיע  המדרגה  בגודל  ַהַּמֲחֶנה":  ֶאל  "ָׁשב 
את  ולהעביר  המחנה'  אל  'לשוב  שיוכל  כדי  ממרום  לסיוע 

הדברים לבני ישראל.

על המתפלל לחוש כשליח הציבור
"ַוַּיֲעבֹר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא" (לד ו)

ב):  (יז  השנה  ראש  במסכת  חז"ל  דרשו  זה  כתוב  מלשון 
"מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו 
למשה סדר תפילה, אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין –יעשו 

לפני כסדר הזה ואני מוחל להם".
'אמרי בינה': כאשר הראה  את דברי חז"ל ביאר הגאון בעל 
הקדוש ברוך הוא למשה 'סדר תפילה' ביקש ללמדו סגולה 
 – הזה'  'כסדר  האדם  יעשה  אם  התפילה:  לקבלת  מיוחדת 
כשליח  'שנתעטף...  הוא  ברוך  הקדוש  שעשה  כפי  היינו 
עיקר  את  ויכוון  ציבור'  כ'שליח  יחוש  הוא  ואף  ציבור', 
תפילתו על צערם של כלל הציבור, מובטח הוא שתפילתו 

'מוריה' – אלול תשל"ח עמוד טתיענה ברצון.

פרשת כי תשא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

להשלים את שמו יתברך

"ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ל יב)

א-דני'...  שם  'תשמור  תיבות:  ראשי   - "'ִתָּׂשא' 
ותיזהר לענות אחר כל ברכה אמן.

'תוספות השלם' שמות ל יב

ה'  שם  את  משלימה  הברכה  אחר  אמן  עניית 
שהזכיר המברך: בברכה אנו מזכירים את שמו 
יתברך רק כקריאתו – אדנ-י, אולם עניית 'אמן' 

כוללת בתוכה בגימטרייה שם 

נמצא  א).  מ  (תיקו"ז  יחדיו  והוי"ה  אדנ-י 
שבעניית אמן אנו שומרים ומשלימים את שם 

ה'. 

גם  היא  'תשא'  המילה  כי  עוד,  להוסיף  ויש 
ראשי תיבות 'תשמור שיענו אמן' וכן היא רמז 

לתקנת עניית 'תשעים אמנים' בכל יום.
'אמונת יצחק' ח"ב עמ' קיח

יהו„ים י˜רים!
על  יום  בכל  נ˜פי„  הבה 
ה˘חר  ברכו˙  ‡מיר˙ 
‡מן,  בעניי˙  מו˘למו˙ 
יי˘מע  ˘ל‡  רˆון  ויהי 

עו„ ˘ו„ 
ו˘בר 

ב‚בולנו. 
‡מן.

"חייב ‡„ם לברך מ‡‰ ברכו˙ בכל יום. ו„ו„ מלך 

מ˙ים  בחורים  מ‡‰  בימיו  ˘‰יו  ר‡‰  י˘ר‡ל 

ברכו˙,  מ‡‰  ו˙י˜ן  עמ„  יום,  בכל  מי˘ר‡ל 

ם ָעל' – 'על'  ַ̃ ר ֻ‰ ב∆ ֻ‡ם ַ‰ּ‚∆ ˘נ‡מר (˘"ב כ‚ ‡): 'ּונ¿
ב‚ימטריי‰ מ‡‰".

(ספר ‰‡˘כול ‰ל' ברכו˙ ‰˘חר)

ל‰˘לים  כ„י  ˙ו˜נו  ברכו˙ ‰˘חר 
מ‡‰ ברכו˙ בכל יום.

(טור ‡ו"ח סי' מו)
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מלבד הפעמים הרבות בכל יום שזוכים אנו לקיים את חובתנו ולענות 'אמן' בכוונה 
על הברכות והתפילות הנאמרות סביבנו, יש רבים המקפידים להוסיף ולענות 'אמן' 
בדברי  כבר  הוזכרה  זו  הנהגה  אותם.  מברכים  שאחרים  ברכה  כל  על  אף  בכוונה 
המדרש:  לשון  את  זה  בעניין  הביא  אף  ג)  רטו  (או"ח  אברהם'  וב'מגן  הפוסקים, 
לענות  חייב  השם,  הזכרת  בלא  אפילו  לישראל,  מברך  או  מתפלל  אחד  "כששומע 

אמן".

אותם אנשים יודעים כי הקפדה זו אינה רק בגדר מנהג טוב בעלמא, אלא יש בה 
כדי להוסיף ולתת כוח בברכה כך שתוכל לפעול לטובת המתברך גדולות ונצורות 

מעל לדרך הטבע.

בעיר  החסידים  מנכבדי  רוח,  ושפל  שמים  ירא  יהודי  כתריאל,  רבי  גם  היה  כזה 
לאחת  כבן  וסופרים.  חכמים  מלאת  הייתה  רחוקים  ימים  שבאותם  אביב,  תל 
בכותל  מושבו  את  כתריאל  רבי  קבע  החסידות  בעולם  המפוארות  מהמשפחות 
היה  מהרה  ועד  השואה  לאחר  אביב  בתל  שהוקם  החסידי  השטיבל  של  המזרח 

לרוח החיה שבין באי המקום.

רבי כתריאל הקפיד מאוד על מצוות עניית אמן, וכאמור, לא רק על ברכות ותפילות, 
אלא אף על ברכות שנתברך הוא או שהתברכו אחרים.

כשהגיע רבי כתריאל לגיל הגבורות, זיכה אותו הבורא יתברך במתנת חינם, עת זכה 
לראשונה לראות דור רביעי ליוצאי חלציו. בהגיע לאוזניו הבשורה על הולדת נינתו 
לא יכול היה לכבוש את התרגשותו ופיו החל למלמל דברי הודאה נרגשים: "הודו 
לה' כי טוב, מה אני ומה חיי! מי פילל ומי מילל שאחר שנות הזעם והאימה אזכה 

להקים משפחה מפוארת שכזו, ואף לראות בסייעתא דשמיא דור רביעי".

בשבת קודש נועדה להתקיים שמחת ה'קידושא רבא', ורבי כתריאל לא יכול היה 
ואף  בשמחה  להשתתף  כדי  כביר  מאמץ  השקיע  הוא  להיעדר.  לעצמו  להרשות 
הכנסת  בית  בפתח  הכפופה  דמותו  השם, וכשהופיעה  קריאת  בשעת  נוכח  להיות 
הרעיפו עליו הכול ברכות לרוב – "רוב נחת", "תזכו לשנים רבות וטובות", "בריאות 
אחד  כל  שאחר  נפלאים  איחולים  וכהנה  כהנה  ועוד  ועשרים"  מאה  עד  רב  ושפע 

מהם הקפיד רבי כתריאל לענות אמן בכוונה כהרגלו. 

בשלהי סעודת ה'קידוש', שכבר החלו כמה מנכדיו לפנות את השולחנות ולהשיב 
מבוגר  יהודי  הימים,  משכבר  ידידו  לפתע  אליו  ניגש  כנו,  על  באולם  הסדר  את 
ונכבד, לחץ את ידו בחום ואמר לו: "ר' כתריאל, באמתחתי ברכה מיוחדת בשבילך: 
מברך אני אותך, שתזכה להשתתף בנישואי הנינה הנולדת ולראותה מובלת לחופה 

בשמחה ובבריאות!"

ר' כתריאל שכבר שבע ברכות באותו היום, הקשיב לברכה, אך משום מה, במקום 
ברכת  כאומר:  בביטול,  הגרומה  ידו  את  והניף  לב  בטוב  הפעם  חייך  אמן  לענות 
שווא היא זאת. השכן הישיש לא ויתר. הוא שב וחזר על נוסח הברכה מעומק לבו 
ראש לאיחוליו  ר' כתריאל בכובד  לא התייחס  הפעם  גם  אך  במעט,  שונה  בניסוח 
שהיו נראים לו מנותקים מהמציאות. הוא הניף את ידו שנית בביטול, הודה לשכן 

על בואו וקם כדי ליטול את ידיו לסעודת השבת שעמדה להתחיל. 

של  בברכתו  נוספת  פעם  כתריאל  רבי  הרהר  הנטילה  במי  הספל  את  ממלא  עודו 
אמן  ענה  לא  ומדוע  הפעם,  זו  לו  אירע  מה  הבין  לא  הוא  התחרט;  ופתאום  ידידו, 

כהרגלו אחר ברכת הידיד שנבעה מעומק הלב?!

רבי כתריאל הצטער, אך את הנעשה לא יכול היה להשיב.

הזקנה,  אותות  הופיעו  בגופו  יותר.  צעיר  ונעשה  הלך  לא  כתריאל  ר'  עברו.  שנים 
והמשיך  וצלול  פיקח  נותר  הוא  צעיר.  כאדם  ודשנה  רעננה  נשארה  רוחו  אולם 
להשתתף בשמחות ניניו שנולדו בזה אחר זה. נינתו הבכורה בגרה והפכה לנערת 

בת מצווה וזכתה לברכה חמה ולמתנה שהוקדשו מלִבו הנרגש של הסב.

בשנים שלאחר מכן הידרדר מצבו הגופני ללא הרף: רגליו חדלו מלכת ולִבו כבר לא 
עמד לו. ביום מן הימים, כשהרגיש שקצו קרב, אזר את כוחותיו האחרונים וביקש 

לקרוא לילדיו ולנכדיו כדי לראותם בפעם האחרונה.

מכל קצוי הארץ התכנסו ובאו לביתו הישן עשרות צאצאיו. החדר היה עמוס מפה 
לפה ורבי כתריאל פקח את עיניו העייפות וסקר כל אחד מצאצאיו במבט רווי נחת, 

עד אשר נחו עיניו על נינתו הבכורה.

לפתע פנה לבנו שעמד לצִדו ושאל: "אמור נא לי, בת כמה היא, נכדתך הגדולה?"

את  טורד  הנינה  גיל  מדוע  מבין  אינו  תמה,  במבט  הבן  השיב  עשרה",  שש  "בת 
מנוחתו של אביו האהוב בשעה זו.

"אח", נאנח רבי כתריאל חרישית, "וידידי בירך אותי שאזכה להיות נוכח בחתונתה... 
אילו רק הייתי עונה אחריו 'אמן כן יהי רצון', על אף שהברכה נשמעה לי משוללת 

היגיון בעליל, אולי עוד הייתי זוכה..."

זמן מה לאחר מכן, נלקח רבי כתריאל לישיבה של מעלה, כשהוא מותיר לנכדיו 
קלה  הדיוט  ברכת  תהי  "אל  עצום:  מסר  ובה  האנפין,  רבת  הרוחנית  מורשתו  את 
בעיניך!" כשזוכים להתברך מפי יהודי, אפילו ברכה הנראית בלתי הגיונית לחלוטין, 
את  ולהפוך  המציאות  את  לשנות  כוח  יש  לאמן  כי  רבה,  בכוונה  אמן  להשיב  יש 

הטבע.
'המודיע' פר' משפטים תשע"ג

"רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, 
שנאמר (ישעיה מב כא): 'ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר'" (אבות ו יג).

בין כלל ברכות השחר שבהן אנו מודים על הנאות העולם הגשמי, מתייחדות שלוש ברכות שבהן אנו 
מודים על המתנה הגדולה שהעניק לנו הקדוש ברוך הוא, הלוא היא תרי"ג המצוות שזיכנו הקדוש 

ברוך הוא ברחמיו וברוב חסדיו, כדי שבאמצעותן נשלים את נפשנו ונזכה לחיי העולם הבא.

"גדול  א):  לא  (קידושין  חז"ל  אמרו  כבר  אך  המצוות,  תרי"ג  את  לקיים  רשאים  ואישה  עבד  גם  אמנם 
המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה" ועל גדלות זו, על היותנו מצווים במצוות, אנו מודים 

בברכות אלו (ב"י או"ח סי' מו ע"פ דברי רש"י).
מקור הברכות וסדרן

מקורן של ברכות אלו מופיע בדברי הגמרא (מנחות מג ב): "תניא היה רבי יהודה אומר, חייב אדם לברך 
שלוש ברכות בכל יום; אלו הן: 'שלא עשני גוי', 'שלא עשני אשה', 'שלא עשני עבד'".

סדר הברכות הוא מן הקשה אל הקל: תחילה "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי" שאינו מחויב כלל במצוות (מלבד ז' 
מצוות בני נח), לאחר מכן "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד" שחייב במצוות כאישה, אך דרגתו פחותה ממנה עשרת 
מונים, ולאחר מכן "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ִאָּׁשה" שאינה מחויבת במצוות כגבר (דוגמת מצוות שהזמן גרמן) (ב"י שם).

בלשון שלילה
רבים תמהו: מדוע ברכות אלו נאמרות בלשון שלילה: שלא עשני גוי/עבד/אשה, ולא בלשון חיוב 
כיתר הברכות: שעשני ישראל/בן חורין/איש? ויש שביארו כי כיוון שאמרו חז"ל (עירובין יג ב): "נוח לו 
לאדם שלא נברא משנברא", לפיכך אין להודות על 'שעשני', אלא על העובדה שאחר שעלה בדעתו 

לברוא את האדם, עשה עמי טובה ולא עשני גוי (דרשות מהר"י מינץ, הדרוש השני).

ביאור נוסף אמר הב"ח (או"ח סי' מו): אילו היינו מברכים 'שעשני ישראל', לא היינו יכולים לברך לאחר 
'שעשני ישראל', וכך היינו מפסידים  ו'איש', מפני שכבר כללנו זאת בברכת  בן חורין'  'שעשני  מכן 

שתי הזדמנויות לברך ולהודות לה'.

והט"ז (או"ח מו ד) ביאר כי מלשון 'שעשני ישראל' עלול להשתמע כי חלילה יש חיסרון בעצם בריאת 
הגוי והעבד. ובאמת אין כל חיסרון באלו, כי בוודאי כל בריאה נבראה לתכלית מיוחדת. לכן נתקנה 
הלשון 'שלא עשני' שבה אין משמעות של הטלת דופי בשאר הבריות, אלא הודאה לקדוש ברוך הוא 

על שעשה עמנו חסד וזיכנו להימנות בין אלו שנולדו כיהודים.

שלא עשני גוי
שאינם  כגויים  נבראנו  שלא  על  גוי',  עשני  'שלא  בברכת  מודים  אנו  שעליה  היתֵרה  המעלה  מלבד 
פעם  שאמר  כפי  הגוי.  מן  היהודי  הוא  גדול  מהותו  בעצם  כי  לדעת  עלינו  מצוות,  בתרי"ג  מחויבים 
אינני  ּגֹוי',  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ברכת  מברך  "כשאני  מתלמידיו:  לאחד  זצ"ל  מקמניץ  בער  ברוך  רבי  הגאון 
מתכוון לגוי פשוט 'מטאטא רחובות', ואפילו לא לגוי עשיר בעל נכסים רבים; אני מתכוון לגוי החשוב 
ביותר בכל העולם – לנשיא ארצות הברית! משום שהמעלה של יהודי על גוי אינה מתבטאת רק בכך 
שהוא עוסק בתורה ובמצוות, לעומת הגוי השקוע בדברים בטלים, אלא בכל עצם מהותו גבוה הוא 
מן הגוי, והוא כברייה אחרת לגמרי, כפי שכתוב (ישעיהו מג כא): 'ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו'" ('דעת 

שרגא' חינוך עמ' קכב).

וכך כתב גם בעל שו"ע הרב (או"ח מו ה): "וצריך ליתן הודאה למקום ברוך הוא שלא שם חלקו כמעולה 
שבהם אלא זכה לעבוד ה' ולהיות קרוב אליו יותר מכולם".

מעשה היה בחוזה מלובלין, שפעם הבחינו מקורביו כי דילג באמירת ברכות השחר על ברכת 'שלא 
עשני גוי'. לאחר התפילה, כאשר הביעו את תמיהתם על פשר הנהגתו, הסביר: "כשהתעוררתי הבוקר 
משנתי תקפה אותי חולשת הנפש עד שלא עלה בידי לקום ממיטתי. לבי נשבר בקרבי על עוניי, על 
שפלותי ומיעוט מעשיי, אולם לפתע נזכרתי כי לכל הפחות יהודי הנני ובוודאי מעלתי גדולה מן הגוי. 
עובדה זו גרמה לי לקפוץ בשמחה ממיטתי ולברך בהתלהבות: 'שלא עשני גוי!' ועל כן עתה דילגתי 

על ברכה זו" ('חסידים מספרים' ח"ב שיט).

פעם סיפר הרה"ק בעל 'שפע חיים' מקלויזנבורג לחסידיו על יהודי שנשרף ביתו ובו כל רכושו. החל 
אותו היהודי לרקֵד ולקפֵץ מעל תלי האפר כשפיו ממלל ללא הרף: "שלא עשני גוי" ומיד הסביר: 
"נס אירע לי שלא נולדתי גוי... כי כך היה גם אליל העץ שלי עולה בלהבות. עכשיו שהנני יהודי, גם 

אם כל מה שהיה לי אבד – הלוא נשאר לי אלוקיי שהוא חי וקיים לנצח..." ('לפיד האש' ח"א עמ' שסז).

שלא עשני עבד
העבד קרוב יותר ליהודי מן הנכרי, אך דרגתו נמוכה מן האישה בהרבה. שאף שגם הוא אינו מחויב 

במצוות שהזמן גרמן, הורע חלקו בכמה מישורים:

א. אין לו זכות אבות, כיוון שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני.

ב. אין בו אמון, שהרי אמרו חז"ל (אבות ב ז): "מרבה עבדים – מרבה גזל".

ג. נאסר עליו להתחתן עם בת ישראל.

עוד כתב בספר 'עולת תמיד' (פ"ט), כי בברכת 'שלא עשני עבד' ראוי לכוון להודות אף על כך שהציל 
המפורשת  ההלכה  את  נקיים  ובכך  מצרים,  ארץ  בטומאת  פרך  מעבודת  הוא  ברוך  הקדוש  אותנו 
שנפסקה ברמב"ם (חמץ ומצה ז ו): "בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו כאלו הוא בעצמו יצא 
עתה משעבוד מצרים שנאמר (דברים ו כג): 'ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם' ְוגֹו'. ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך 
לחרות  ויצאת  עבד  היית  בעצמך  אתה  כאלו  כלומר  יד)  ה  (דברים  ָהִייָת'  ֶעֶבד  ִּכי  'ְוָזַכְרָּת  בתורה:  הוא 

ונפדית".
שעשני כרצונו

ש'הזמן  מצוות  באותן  גם  שזיכנו  על  העולמים  לריבון  תודה  אנו  נותנים  אשה'  עשני  'שלא  בברכת 
גרמן' שהאישה אינה מחויבת בהן, ומלבד זאת הוסיף וזיכנו במצוות לימוד התורה הקדושה (הרוקח).

טורחות  הילדים,  את  לגדל  דואגות  הן  בעולם;  ומיוחד  חשוב  תפקיד  יש  לנשים  שאף  כיוון  אולם 
לכל צורכי הבית ובכך מסייעות לבעליהן להתעלות בעבודת ה'. מלבד זאת יש בהן מעלה מיוחדת 
נחשב  נכרי  ולאב  יהודייה  לאם  שנולד  מי  שהרי  צאצאיהן,  זהות  את  קובעות  שהן  בכך  המתבטאת 
יהודי, ומי שנולד לאם גויה ולאב יהודי נחשב גוי; לפיכך תיקנו להן ברכה מיוחדת: 'שעשני כרצונו'.

ג)  ח  (ב"ר  במדרש  נוספת:  טובה  על  האישה  מודה  כרצונו'  'שעשני  בלשון  כי  האחרונים  כתבו  עוד 
מבואר שקודם שברא הקדוש ברוך הוא את האדם נועץ במלאכי השרת, ככתוב (בראשית א כו): "ַנֲעֶׂשה 
ָאָדם", אך את האישה ברא הקדוש ברוך ברצונו בלבד. לכן מברכת האישה 'ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו' דהיינו 

כרצון הקדוש ברוך הוא בלבד בלא שנועץ עם המלאכים ('ישועות יעקב' או"ח מו ו, וראה שם שהאריך).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

לו הייתי זוכה לענות אמן...

מעתע האר סססיפפפום  ם

ל ה

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

ברכות ההודאה על המצוות


