
ברכה בלא אמן – כתבשיל בלא מלח
"ברכה בלא עניית 'אמן' היא כתבשיל תפל בלא מלח. וכפי שמעט מלח הניתן 
בתבשיל, אפילו אם היה גדול ביותר, הופך את כולו למתוקן וטוב, עד שנמצא 
שהמלח הוא עיקר התבשיל אף שהוא מועט, כך ה'אמן' – הוא מועט ועיקר".

('פתח עינים' לר"מ אשכנזי, נדפס בסלוניקי שנת ש"ס)

קירוב לבבות לפני התפילה
"ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ה'" (ט ה)

את  קבע  השחר)  ברכות  הכוונות'  ('שער  הקדוש  האר"י  כי  ידוע 
המנהג הנפוץ לומר בכל יום קודם התפילה: "הריני מקבל עלי 

מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך".

נראה כי הנהגה זו נרמזת בפסוק שלפנינו; תחילה: "ַוִּיְקְרבּו ָּכל 
ָהֵעָדה" – יתאחדו בקירוב לבבות מוחלט, ולאחר מכן: "ַוַּיַעְמדּו 
אלא  עמידה  "אין  ב):  ו  (ברכות  כמאמרם  לתפילה,   – ה'"  ִלְפֵני 

'חסד לאברהם' (מראדומסק)תפילה".

לכך נבחרת – כש"ץ קבוע
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח" (ט ז)

בוש?  אתה  'למה  משה:  לו  אמר  לגשת.  וירא  בוש  אהרן  "שהיה 
לכך נבחרת!'" (רש"י)

ציבור  "שליח  ההלכה:  נפסקה  טו-טז)  נג  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן 
קבוע יורד לפני התיבה מעצמו ולא ימתין שיאמרו לו. מי שאינו 
שליח ציבור קבוע צריך לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה..."

לאור הלכה זו ביאר בעל 'בניין אריאל' את דברי רש"י: בתחילה 
משה  אך  קבוע,  שאינו  ש"ץ  כדין  לגשת  וירא  בוש  אהרן  היה 
קבוע  כש"ץ  דינך   – נבחרת!"  לכך  בוש?  אתה  "למה  לו:  אמר 

שאינו צריך לסרב עד שיפצירו בו.

אהרן תיקן את נוסח ברכת הכוהנים
"ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם" (ט כב)

"ויברכם - ברכת כהנים: יברכך, יאר, ישא" (רש"י).

ברכת  סדר  את  רש"י  פירש  מדוע  הקשה:  חכמים'  ב'שפתי 
הכוהנים הידועה לכול, וכי יש מי שאינו מכירה?!

פירש הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל: נראה כי רש"י בא לחדש 
בדבריו, כי בשעה שהוקם המשכן עדיין לא נקבע נוסח ברכת 
הכוהנים לדורות, ואהרן הוא שחידשה מלִבו באותה עת, ולאחר 
מכן הסכים הקדוש ברוך הוא למוצא פיו וציווה לדורות שכה 

יברכו הכוהנים את ישראל.

הכוהנים:  ברכת  קודם  אנו  שאומרים  את  הגרצ"פ  פירש  וכך 
"ברכנו בברכה המשולשת בתורה... האמורה מפי אהרן" – עוד 

בטרם התפרשה ברכה זו בתורה, נאמרה תחילה מפי אהרן.

'הר צבי'

משה שב והתפלל ובשל כך נענה
"ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ט כג)

"אמרו: 'ִויִהי נַֹעם ה' ֱאֵקינוּ ָעֵלינּו' (תהלים צ יז) – יהי רצון שתשרה 
שכינה במעשה ידיכם" (רש"י).

משה  שבירך  ג) מצאנו  לט  בפרשת פקודי (שמות  שכבר  אף  על 
מקום  מכל  ידיהם,  במעשה  השכינה  שתשרה  ישראל  בני  את 
אמרו חכמים (ברכות לב ב): "אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, 
 יחזור ויתפלל! שנאמר (תהלים כז יד): 'ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב

ְוַקֵּוה ֶאל ה''".

נענה,  לא  פקודי,  בפרשת  בתחילה,  משה  כשבירכם  אף 

"ַוֵּיָרא  שנאמר:  מיד,  נענה  בשנית,  זה,  בפסוק  כשבירכם  ואילו 
'ְכִּלי כסף'ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם".

לברך על הרעה כפי שמברך על הטובה
"ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן" (י ג)

אמר הרה"ק בעל 'תפארת שלמה' מראדומסק: דרגתו של דוד 
אהרן  אהרן:  של  מדרגתו  הייתה  גבוהה  זה,  בעניין  ע"ה  המלך 
המלך  דוד  אולם  בשתיקה,  בניו  פטירת  אסון  את  קיבל  הכהן 
היה מקבל את כל הצרות שאפפוהו – בשירה, ככתוב (תהלים ל 

יג): "ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם ה' ֱאַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ".
'ליקוטי יהודה' 

מעשה נורא סיפר הגרש"ז אויערבאך על הגאון הנודע האדר"ת 
זצ"ל: ידוע היה הגאון האדר"ת זצ"ל בהקפדתו היתֵרה שלעולם 
מן  וביום  היה  מעשה  דציבורא'.  'טירחא  מחמתו  תיגרם  לא 
לביתו  סמוך  נפשו.  ומחמד  אהובו  הצעיר,  בנו  נפטר  הימים 
התכנס קהל גדול והמתין לבוא האב השכול, אולם זה בושש 
לאחר  ורק  עצמו,  בתוך  מכונס  בחדרו  הסתגר  הוא  מלהגיע. 
שחלפו שעתיים תמימות יצא, בירך 'דיין האמת' בכוונה, ומסע 

הלוויה החל.
לימים שאלוהו תלמידיו: "מדוע זה שינה הרב מהרגלו והתעכב 
של  דציבורא'  'טירחא  בכך  היה  הלוא  בחדרו,  ממושך  כה  זמן 

ממש – דבר שתמיד נמנע ממנו הרב בכל תוקף?"
תשובתו של האדר"ת הותירה אותם נדהמים: "חייב אדם לברך 
על הרעה כשם שמברך על הטובה", ציטט בפניהם את מאמר 
חז"ל (ברכות ס ב), והוסיף: "בגמרא שם ביארו את כוונת המאמר, 
שמחה  באותה  עליו  הבאה  הרעה  את  לקבל  האדם  שחובת 

שהיה מקבל את הטובה.
בשמחה  נזכרתי  מחמדי,  בני  של  ללווייתו  לצאת  בבואי  והנה, 
'שהחיינו' אחר לידתו. לפיכך  הגדולה שבה בירכתי את ברכת 
דרגת  לאותה  נפשי  את  לרומם  והתאמצתי  בחדרי  הסתגרתי 

שמחה שהייתה לי אז, כדי לקיים את ההלכה האמורה".
'שי לתורה' ח"א עמ' עב

תפילת שיכור תועבה
"ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשתְּ" (י ט)

כך דרש רבנו יעקב בעל הטורים בהלכות תפילה (או"ח סוף סימן 

צט): המילים "ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשתְּ" הינן ראשי התיבות של ההלכה: 

"ואם שתה כדי רביעית אסור להתפלל – תפלת שכור תועבה".

שהכול נהיה בדברו
"ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם א תֹאֵכלּו" (יא יא)

איסור  דבר  האוכל  כי  א-ב)  קצו  או"ח  (שו"ע  היא  מפורשת  הלכה 
אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו, כיוון שאכילתו היא באיסור 
ו"ּובֵֹצעַ ֵּבֵר ִנֵאץ ה'" (תהלים י ג). אך אם אכל את המאכל האסור 
את  באכילתו  הוא  מקיים  אדרבה,  שכן  מברך,  הסכנה  מחמת 

מצוות: "ָוַחי ָּבֶהם" (ויקרא יח ה).

בספרו המרטיט 'עלי מרורות' (עמ' 242) סיפר הגאון רבי יהושע 
משה אהרונסון: "בימי השואה האיומה נשלחתי לאחד ממחנות 
העבודה הנודעים לשמצה. מלבד שהשתעבדו הרשעים ימ"ש 
לאחר  יום  בכל  וכך,  רוחנו.  את  לשבור  אף  הללו  דאגו  בגופנו, 
שהיינו שבים מורעבים מן העבודה המפרכת, הוגש לפנינו סיר 

מהביל מלא מרק פיגולים.

אחיי  כי  הבחנתי  לפנינו,  הוגש  זה  שמרק  הראשונה  בפעם 
שתכריע  הלכה  יודעת  כדמות  עיניהם,  את  בי  תולים  היהודים 
בעבורם את הספק הנורא שקינן בקרבם. ביודעי כי הדבר כרוך 
בקול  בירכתי  מרק,  כף  בידי  נטלתי  ממש,  של  נפשות  בסכנת 

רם: 'שהכל נהיה בדברו' ואכלתי את מנתי. אחריי אכלו כולם.

מאכלות  על  בקביעות  לברך  רציתי  שלא  כיוון  הבאים,  בימים 
עליו:  ולברך  היתר  של  מאכל  תחילה  ליטול  נהגתי  אסורות, 
מה  כל   – 'שהכל'  בלִבי:  שכיוונתי  תוך  בדברו',  נהיה  'שהכל 
שאירע לנו, אפילו צרה זו שמוכרחים אנו לאכול פיגולים כדי 

לקיים את נפשנו, 'נהיה בדברו' – נעשה ברצון ה'".

הלימוד מבת היענה
"ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה" (יא טז)

כהן'  'שפתי  בשם  הביא  חיים)  בעלי  ענף  ב'  (אות  תלפיות'  ב'מדרש 
מנהג עתיק שהיה בישראל מימים ימימה – לתלות את ביצת בת 
היענה בהיכל בית הכנסת. וביאר שם: תכונתה של בת היענה 
היא שמטילה ביציה במקום שמור ועומדת כנגדן בלא להסיח 
דעת לרגע. כי אם תסיח דעתה ולו לרגע, לא תוכלנה הביצים 
הכנסת,  בבית  ביצתה  את  תולים  היו  לפיכך  לעולם.  לפרות 
להזכירנו כי אף בתפילה – הכוונה התמידית היא עיקר הסגולה 
המפסיק  דבר  יהא  שלא  לדאוג  יש  פֵרות;  תעשה  שתפילתנו 
בינינו לאבינו שבשמים שלפניו אנו עומדים בתפילה ועִמו אנו 

מדברים בלשון נוכח: "ברוך אתה ה'". 

כי  להזכירנו  בא  הדבר  תלפיות':  ה'מדרש  ביאר  נוסף  באופן 
השגחתו יתברך נתונה עלינו בכל רגע ורגע ללא הפסק; כשם 
להשגיח  אִמם  תפסיק  אם  ויאבדו  יכלו  היענה  בת  שאפרוחי 
עליהם לרגע, כך גם חיינו תלויים לחלוטין בהשגחת ה' שאינו 

מסיר מעלינו את עיניו אף לרגע.

כך  יתברך,  לבורא  בינינו  ולחבר  לרוממנו  עשויה  זו  ידיעה 
הרגשה  ומתוך  יתֵרה  בכוונה  תיאמרנה  אליו  שתפילותינו 

ואם  וישועה",  עזרה  אין  ועזרתך  עוזך  ש"מבלעדי  פנימית 
נעשה כן בוודאי יתקבלו תפילותינו לרצון.

פרשת שמיני

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לה

פני ם

ברכה ואמן
אמן.  של  כגימטרייה  פסוקים  צ"א  שמיני  בפרשת 
הנוגעות  בהלכות  מסתיימת  זו  פרשה  זאת,  מלבד 
 – 'אמן'  בגימטרייה  'מאכל'  ואף  המאכלים,  לכשרות 
אלא  האכילה,  על  בברכה  שנסתפק  די  שאין  ללמדנו 
אחר  אמן  שיענה  מי  יהיה  שתמיד  להשתדל  עלינו 

ברכתנו.

למניין  במסורה  שנתנו  הסימן  אף  עוד:  להוסיף  וניתן 
עניית  על  שהמקפיד  כלומר  'עבדיה',  הוא  הפסוקים 

'אמן' מתחזקת אמונתו ונהיה עבד י-ה.
'אמונת יצחק' ח"ב עמ' לג

גם אני מברך ברכות השחר בחברותא 
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בן שמונה עשרה היה גבריאל ביום שפרצה מלחמת העולם השנייה, בי"ז לחודש אלול 
תרצ"ט.

זכה  זה  בבית  אמו.  אחי  דודו,  בבית  והתחנך  גדל  מהוריו,  צעיר  בגיל  שהתייתם  כיוון 
לחינוך יהודי שורשי, ספוג באהבת תורה וביראת שמים, שלימים שימש לו בסיס איתן 

להצלחתו בישיבה הגבוהה שבעיר לומז'ה.
והתמדתם  בחריפותם  שהצטיינו  המבריקים  התלמידים  בין  גבריאל  נמנה  זו  בישיבה 
הגדולה. בלילות היה מהאחרונים שסגרו את הגמרא, ובבקרים היה מהראשונים שפקדו 
את בית המדרש, שם הכין עצמו לתפילה בדחילו ורחימו, באמירת ברכות השחר כמונה 

מעות ובלימוד הלכה פורה, ככל שהספיק הזמן.
ליטא  ערי  לעבר  לשעוט  הנאצית  גרמניה  של  האדיר  צבאה  החל  המלחמה  כשפרצה 
על  פוסקות  בלתי  הפצצות  בדמות  מרשימה,  אווירית  עליונות  מציג  כשהוא  ופולין, 

הערים ועל יושביהן.
גם לומז'ה העיר סבלה מהפגזות בלתי פוסקות שגררו אחריהן אבֵדות כבדות מנשוא. 

רבים מתושבי העיר מצאו את מותם בהפגזות אלו, ביניהם יהודים רבים.
השמועות על הצבא הגרמני האכזר שעומד לכבוש את העיר זרעו בהלה גדולה בקרב 
מזרחה,  ולנוס  מיטלטלים  מעט  מתי  לארוז  מיהרו  שבהם  הצעירים  היהודים.  תושביה 

כמה שיותר סמוך לגבול הרוסי, בתקווה שעד לשם לא תעז החיה הנאצית להתקדם.
מקום  ברנוביץ',  העיירה  לעבר  פניו  שם  דודו  בעצת  הנמלטים.  בין  היה  גבריאל  גם 
משכנה של קהילה יהודית גדולה, שבה קיווה להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה 

עד יעבור זעם.
במסגרת ההסכם שנחתם בראשית המלחמה בין הרוסים לגרמנים, חולקה פולין לשני 
חלקים, וברנוביץ' שכנה בחלק הרוסי. הדבר הביא להקלת מה בקרב יהודי העיר, אשר 
על אף חששם מן הרוסים שעשו הכול כדי לעקור כל זיק של יהדות מקרב יהודי רוסיה, 

חששם מן הגרמנים היה גדול לאין ערוך.
בני הישיבות, וגבריאל ביניהם, החליטו כי גם אם יירדפו על דתם, לא יעזבו לרגע את 
הללו  המשיכו  הכפרני  הרוסי  השלטון  תחת  גם  ואכן,  החיים.  סם  הקדושה,  התורה 
תחת  ושוחררו  לחקירה  נעצרו  מהם  כמה  כאשר  גם  נרתעו  ולא  במחתרת,  בלימודם 

אזהרה כי אם יוסיפו ללמוד יישלחו לארץ גזֵרה.
*

והסביבה.  ברנוביץ'  יהודי  של  הזמנית  לשלוותם  הקץ  הגיע  תש"ב  שנת  של  בחורף 
מתקפת פתע של הגרמנים על ברית המועצות חיסלה באחת את השלום המדומה, וגלי 

המלחמה שטפו באחת את מזרח אירופה.
המפציצים הגרמנים החלו בהפגזות שיטתיות על ברנוביץ'. כתוצאה מהן נהרגו מאות 
לעומק  לברוח  הרוסי  והצבא  הממשל  אנשי  מיהרו  העצומה  הבהלה  לנוכח  יהודים. 
השטח הרוסי, מה שהביא לכך שרבים מתושבי העיר מיהרו לברוח בעקבותיהם בבהלה.
מבוססת  שמועה  בידיהם.  כשצרורותיהם  אלפים  נאספו  בעיר  הרכבת  תחנת  יד  על 
גילתה להם כי בקרוב ממש עתידים הרוסים להפגיז את מסילות הברזל כדי להקשות 
על הצבא הגרמני לנוע אל תוך רוסיה. אלפים אלו ביקשו להיות בין הזוכים לעלות על 

הרכבת האחרונה, תקוותם היחידה להישאר בחיים.
בשעת בוקר מוקדמת של אותו יום, הוער גבריאל משנתו בידי חברו בקריאות: "פיקוח 
נפש! קום, גבריאל! אנו מוכרחים לברוח, זו ההזדמנות האחרונה בעבורנו לעשות זאת!" 
גבריאל מיהר לקום משנתו, והקשיב להסברו הבהול של חברו: "בשעה הקרובה עתידה 
הסיכוי  וזהו  כיוון,  מכל  עלינו  סוגרים  הגרמנים  ברנוביץ'.  את  לעזוב  האחרונה  הרכבת 

האחרון שלנו להינצל".
והסביר:  בביטחון,  אמר  שחרית",  שאתפלל  לפני  אצא  "לא  מיהר:  לא  שגבריאל  אלא 

"שם, ברכבת העמוסה, אין כל סיכוי שאצליח לעשות זאת בטרם יעבור זמן תפילה".
בשלו: "לא  גבריאל  אך  זאת,  דוחה  נפש  שפיקוח  ספק  כל  אין  כי  לשכנעו  ניסה  החבר 

הפסדתי מעולם תפילה בזמנה, וגם היום לא אעשה זאת!"
לא הועילו כל השכנועים, ולחברו הטוב לא נותרה כל ברֵרה. הוא עזב את גבריאל לנפשו 
האחרונה  בשנייה  העמוס  לקרון  להידחס  הספיק  שם  הרכבת,  תחנת  אל  לרוץ  ומיהר 

לפני שעזבה הרכבת את התחנה.
*

בינתיים, בקיטונו הדל, התעטר גבריאל בתפילין הקדושות. המצב הנואש שבו היה שרוי 
מלאה  בתפילה  שקע  והוא  לִבו,  את  שבר  נודע  הלוא  מהעתיד  הפחד  אותו,  גם  הלחיץ 

בדמעות.
לתחנת  הוא  אף  ומיהר  בתרמילו  אותן  טמן  לתפילין,  גבריאל  נשק  התפילה  בסיום 
הרכבת. בסתר לִבו הבין שהרכבת האחרונה כבר עזבה את התחנה, אך בגדר השתדלות 

הוא התעקש לנסות.
האנשים  עשרות  של  והמפוחד  העגום  פניהם  בסבר  והבחין  הרכבת  לתחנת  כשהגיע 
שנותרו בה, הבין כי אכן סיכויו אבד. הרכבת האחרונה עזבה, והרוסים עומדים לפוצץ 

את המסילה ובד בבד לנפץ את שאריות סיכוייהם לשרוד.
גבריאל החל לשרך את רגליו בעצב אל מחוץ לתחנה, אך יחד עם זאת שם מבטחו בה' 

יתברך שלא יעזבנו גם בעת הזאת.
את  הרעידה  שם  מאי  שהגיעה  רכבת  של  עזה  צפירה  ייאמן.  הבלתי  התרחש  ולפתע 
שיעצור,  בתקווה  הקטר  נהג  לעבר  הנוכחים  נופפו  כוחותיהם  בכל  בתקווה.  הלבבות 

ואכן, הרכבת עצרה באחת.
הייתה זו רכבת בת קרונות בודדים שעברה במקום בהשגחה משמים. הנוסעים המעטים 

מיהרו לעלות עליה וזו האיצה את מהירותה אל מעמקי רוסיה הסובייטית.
בתוך הרכבת ישב גבריאל בברכיים רועדות, שפתיו מיללו תפילת הודיה לבורא שלא 
עזבוֹ גם בעת הזאת, ושלח את נִסו בדיוק בזמן הנצרך, ובד בבד ביקש על העתיד הלוֹ ט 

בערפל.
כתוצאה  גבריאל  שהחמיץ  הקודמת,  הרכבת  הנס:  גודל  לו  התברר  מכן  לאחר  שעות 
בעוברה  הגרמני  הצבא  ממטוסי  אורכה  לכל  הופצצה  בזמנה,  תפילה  על  מהתעקשותו 

על פני גשר שחצה נהר רחב.
בלבד  מעטים  הנהר.  מי  לתוך  נוסעיה  על  הרכבת  את  אחריו  ומשך  באחת  קרס  הגשר 

שרדו.
גילה  שם  מולדתו,  לעיר  פליטים  כמה  עם  גבריאל  שב  המלחמה  שהסתיימה  לאחר 

לחרדתו כי נותר כמעט לבדו מכל בני לומז'ה.
כיוון שנותר ללא קרוב וגואל מיהר לעזוב את האדמה הארורה, ולאחר גלגולים רבים 

הגיע לארץ הקודש והקים בה בית ומשפחה לתפארת.
במשך עשרות השנים לאחר מכן הקפיד לאסוף בכל שנה את צאצאיו לסעודת הודיה, 
שבה גולל בדמעות את סיפור נס הצלתו הפלאי, תוך שהוא מנצל את ההזדמנות לחזקם 

בהקפדה על תפילה בזמנה, הקפדה שהצילה את חייו ממוות בטוח.
'מוסף שב"ק' בהעלותך תשנ"ח

ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח
"ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם א ָׁשַמְעָּת ֱאקֵי עֹוָלם ה' ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ א ִייַעף ְוא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו; נֵֹתן 
ַלָּיֵעף ּכֹחַ ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרֶּבה; ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול ִיָּכֵׁשלּו; ְוקֹויֵ ה' ַיֲחִליפּו כֹחַ ַיֲעלּו 

ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים ָירּוצּו ְוא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוא ִייָעפוּ" (ישעיהו מ כח-לא).

נפשו,  וחוזק  רוחו  מצב  על  המשפיעים  ומשונים  שונים  מאורעות  האדם  על  עוברים  ויום  יום  בכל 
ואלמלא היה הקדוש ברוך הוא מחדש ומחליף את כוחו, לא היה הוא מסוגל להתחיל את היום הבא.

חסד גדול עשה עמנו ה' בכך שנתן לנו את האפשרות לפרוש בכל לילה מעמל היום וטרדותיו לשינה 
מרגיעה ומחדשת כוח, כדי שבבוקר שלמחרת נוכל לקום רעננים ורגועים –  מוכנים להמשיך ליום 

חדש גדוש בתורה ובמצוות.

יש  הנבראים  לכל  כי  מקאריץ,  פנחס  רבי  הרה"ק  בשם  הביא  ו)  י  השבתות  (מאמרי  יששכר'  'בני  בעל 
בו  שיש  האדם  לכן  יותר.  רבה  לשינה  הם  זקוקים  כך  מרובה  חיוּת  בהם  שיש  וככל  בשינה,  צורך 
חיות מרובה ונשמה גבוהה מכל הנבראים, זקוק לשינה רבה מכולם, כי בזמן השינה מחדש הבורא 
את נפשו ומשפיע עליה מן הנועם העליון [ולפיכך בשבת שנוספת נשמה יתֵרה אמרו (ילקוט ראובני 

ואתחנן): 'שינה בשבת תענוג'].

בברכת 'הנותן ליעף כח' אנו מודים לבורא יתברך על חסדו הגדול, שאִפשר לנו לנוח בכל לילה מעמל 
וטורח היום שלפניו (בית יוסף סי' מו בשם כלבו), ועל שהשיב לגופנו את הנשמה שהייתה עייפה מיום 

האתמול, כשהיא שקטה ושלווה (טור או"ח סי' מו).

שמצאה  הביא  מו)  (או"ח  [ובטור  בגמרא  הוזכרה  שלא  השחר  ברכות  מבין  היחידה  הינה  זו  ברכה 
אך  סי"ב).  במג"א  (ועיין  לאומרה  שלא  פסק  ס"ו)  (שם  ערוך'  ב'שולחן  ולפיכך  אשכנז]  בסידורי  כתובה 
בשם  כא)  (ס"ק  ברורה'  ה'משנה  הכריע  וכן  לאומרה,  המנהג  פשט  האשכנזים  שבקרב  הרמ"א  כתב 
האחרונים. וב'שערי תשובה' (שם) הביא שאף לדעת האר"י יש לאומרה, וכתב שבוודאי על פי רוח 

הקודש נאמר לו הדבר.

ב'שו"ע הגר"ז' (מו א) הביא שאמנם ברכה זו לא הוזכרה בגמרא, אך בדורות הגאונים, לאחר חתימת 
התלמוד, כיוון שירדה תשישות כוח לעולם, הוצרכו לתקן ברכה זו כדי להודות לקדוש ברוך הוא על 

חסדו הגדול שמחדש כוחנו בכל בוקר.

וכתב ב'עולת תמיד': "עוד יכון בה לתת הודאה לקדוש ברוך הוא, על שכמה פעמים שמרגיש האדם 
חולשה ועייפות, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח ועוזר לו לעשות כמה וכמה דברים הנצרכים לו מאד, 
הן ברוחניות והן בגשמיות. וממש רואה בחוש איך שהקדוש ברוך הוא עושה עמו חוץ לדרך הטבע... 

ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה".

המעביר שינה
אחר שסיימנו להודות לבורא יתברך על כל התכונות הטובות והמועילות שקיבלנו כמתנת חינם מידו 
שינה',  'המעביר  ברכת  מיוחדת,  בברכה  היום  את  ופותחים  הברכות  סדר  את  אנו  מסיימים  יתברך, 
שבה אנו מודים על שהבורא יתברך נתן בידינו את היכולת ליהנות בצורה הנכונה והראויה ביותר 

מכל המתנות הטובות שחנן אותנו. 

בעלי התוספות (ברכות מו א ד"ה כל) ביארו שברכה זו נתקנה על כך שהקדוש ברוך הוא מעביר את 
השינה מן האדם ומחדש את כוחו, כדברי המדרש (בראשית רבה עח א) על הפסוק (איכה ג כג): "ֲחָדִׁשים 
ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת" – "אמר רבי שמעון בר אבא, על שאתה מחדשנו בכל בקר ובקר אנו יודעים 

שאמונתך רבה להחיות לנו את המתים".

וכך ביאר הגאון רבי ירוחם הלוי ממיר זצ"ל: אילו היה האדם מתנמנם משך כל היום, הרי לא היה 
מסוגל לעשות כלום. אם כן, כמה עליו להודות לקדוש ברוך הוא שהעביר ממנו את השינה לגמרי, 

עד שאפילו נמנום קל אינו תופסו באמצע עמל יומו ('חקרי לב' עמ' קסח).

מלבד זאת, כתבו הראשונים, כי בברכה זו אנו מודים גם על עצם התועלת שיש בשינה, הן למנוחה 
ומרגוע והן לבריאות הגוף, שכן בשעת השינה המזון מתעכל טוב יותר, והגוף כולו מבריא ומתחזק 

(ספר הכלבו, הביאו ה'בית יוסף' או"ח מו).

בין שינה לתנומה
בנוסח הברכה הובאו לשון 'שינה' ו'תנומה', והוא על פי לשון הפסוק (תהלים קלב ד): "ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת 
ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה". וביאור החילוק הוא: האדם אינו מתעורר משנתו בבת אחת; אלא בתחילה 
מתעורר גופו מן השינה העמוקה ואיבריו מתחילים לשוב לפעילות, ולבסוף סרה ממנו השינה לגמרי 

והוא מסוג ל להתחיל בעבודת היום.

וכעין זה ביארו חכמים (פסחים קכ ב): 'מתנמנם' הוא מי שקוראים לו ועונה, אך כששואלים ממנו סברא 
לא יודע לענות עד שיזכירו לו אותה.

על  מודים  אנו  כעת  העיניים,  פקיחת  על  עורים'  'פוקח  בברכת  לעיל  הודינו  שכבר  אף  לפיכך, 
ההתעוררות המוחלטת, ולפיכך לשון הברכה היא: "המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי" – בתחילה 
היינו  עדיין  אך  העמוקה,  השינה  את  העין]  של  הפנימי  [חלקה  מעיננו  הוא  ברוך  הקדוש  העביר 
שרויים במצב של 'תנומה' קלה, מפני שמחשבותינו לא היו צלולות די הצורך, עד שהעביר הקדוש 
ברוך הוא גם את התנומה מעפעפנו [חלקה החיצוני של העין] (ביאור הגר"א משלי ו ד; סידור 'אשי ישראל' 

- שיח יצחק).

ברכת 'המעביר שינה' פותחת בהודאה, ומסתיימת בבקשה ארוכה 'יהי רצון...', וכתבו הפוסקים (שו"ע 
או"ח מו א) כי יש להסמיך בה את ההודאה לבקשה, כך ששתיהן יחד תיחשבנה כברכה אחת ארוכה 

הפותחת ב'ברוך' ומסתיימת ב'ברוך'.

ברכת  בשעת  אדם  רואה  אם  י):  (וישב  חי'  יוסף  'עוד  בספרו  חיים  יוסף  רבנו  כתב  מעניינת  הנהגה 
להמתין  עליו  לגמרי,  מעליו  סרה  לא  ושנתו  נמנום,  של  במצב  מצוי  עדיין  שהוא  שינה'  'המעביר 

מלברכה עד שתעבור שנתו לחלוטין, ורק אז יברכה.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

בזכות "זמן תפילה"

מעתע האר סססיפפפפום  ם

מן

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

ברכות 'הנותן ליעף כח' ו'המעביר שינה' 


