
בזכות תפילותיו של משה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'"ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

רבנו  משה  שעמד  בזכות  הרועים':  'מא  בעל  דרש  רמז  בדרך 
ז),  יא  (דב"ר  "ָוֶאְתַחַּנן",  של  כגמיטרייה  תפילות  תקט"ו  והתפלל 
הדעת  כשתתמעט  הבאים  בדורות   – ַהִהוא"  ש"ָּבֵעת  הוא  גרם 
תתקבל   – "ֵלאמֹר"  כראוי,  לִבו  את  לכוון  המתפלל  על  ויקשה 

'קול יעקב'התפילה אף אם תהיה בגדר 'אמירה' בעלמא.

לא לדחות את התפילה
שח הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ:

מלשון הכתוב "ָּבֵעת ַהִהוא" יכולים אנו ללמוד הנהגה בתפילה: 
אל לו לאדם לדחות תפילתו למועד שבו יוכל להתיישב בדעתו 
ולהגיע להשגות גבוהות יותר, אלא בכל עת ובכל מצב כדאי לו 

להתחנן אל ה' ועליו להאמין כי תתקבל תפילתו.
'זרע קודש' * * *

את סיבת תוספת המילה "ֵלאמֹר" בפסוק ביאר ה'פנים יפות': 

רבי יוחנן תיקן (ברכות ד ב) שקודם תפילת שמונה עשרה צריך 
את  באומרו  בפיו  שגורה  תפילתו  שתהיה  לבקש  המתפלל 
הפסוק (תהלים נא יז): "ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך". לפי זה 
יש לבאר כי אף משה, בבואו לבקש רחמים מלפני ה', הקדים 
ידו  על  וייאמרו  בפיו  שגורים  הדברים  שיהיו  תחנונים  תחילה 

כראוי.

הגדול הגיבור והנורא
"ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְלָך ְוֶאת ָיְד ַהֲחָזָקה ֲאֶׁשר 

ִמי ֵא-ל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי ְוִכְגבּורֶֹת" (ג כד)

מפסוק זה דרש רבי שמלאי (ברכות לב א) כלל בסדר התפילה: 
שהרי  יתפלל",  כך  ואחר  מקום  של  שבחו  אדם  יסדר  "לעולם 
כך עשה משה; תחילה סיפר בשבחו של מקום: "ַאָּתה ַהִחּלֹוָת 
ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְלךָ...", ורק אחר כך ביקש: "ֶאְעְּבָרה ָּנא 

ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה". 

על הארה נפלאה עמד הגאון רבי זלמן סורוצקין גאב"ד לּוְצק:

מפסוק זה נוכל ללמוד סמך אף לנוסח הברכה הראשונה של 
שמונה עשרה – "הגדול הגיבור והנורא":

"ֶאת ָּגְדְלָך" כנגד 'הגדול', "ְוֶאת ָיְד ַהֲחָזָקה" כנגד 'הגיבור', "ֲאֶׁשר 
ִמי ֵאל... ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי" כנגד 'והנורא'.

'אזנים לתורה' 

הקדוש ברוך הוא מכיר בקרבתנו אליו
ְּבָכל  ֱאקינוּ  ַּכה'  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  "ִּכי 

ָקְרֵאנּו ֵאָליו" (ד ז)

של  ביתו  דלת  על  עני  אדם  מתדפק  כאשר  שבעולם,  בנוהג 
קרבה  ביניהם  שקיימת  טוען  שהוא  תוך  עזרה,  בבקשת  עשיר 
משפחתית, מנסה העשיר להתחמק ממנו ולהשכיח ככל שניתן 
על  יתר  יחייבו  לא  שהדבר  כדי  ביניהם,  המשפחה  קרבת  את 

המידה.

אך הקדוש ברוך הוא אינו כן: בכל עת שהננו פונים אליו מכיר 
הוא בקרבתנו אליו ומושיענו מכל צרותינו.

'חיי צבי'

תפילת היחיד מתקבלת בזכות הרבים
 ְלָבְב ְּבָכל  ִתְדְרֶׁשּנוּ  ִּכי  ּוָמָצאָת  ֱאקיךָ  ה'  ֶאת  ִמָּׁשם  "ּוִבַּקְׁשֶּתם 

ּוְבָכל ַנְפֶׁש" (ד כט)
מדוע פתח הכתוב בלשון רבים "ּוִבַּקְׁשֶּתם" וסיים בלשון יחיד 

"ּוָמָצאָת"?
ביאר הגאון רבי שלמה קלוגר: 

אך  היחיד.  מתפילת  יותר  מתקבלת  הציבור  תפילת  כי  ידוע 
לתפילת  מעלה  קיימת  כי  התורה,  אותנו  מלמדת  זה  בפסוק 
וזהו  מתפלל.  שהציבור  בשעה  בקשתו  את  המבקש  היחיד 
"ּוִבַּקְׁשֶּתם",   – מתפללים  שהציבור  בשעה  הכתוב:  כאן  שרמז 

'אמרי שפר'מתקבלת גם תפילת היחיד – "ּוָמָצאָת".

'מעמד הר סיני' בכל יום
"ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה' ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהָעָנן 

ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף" (ה יח)
"'ְוא ָיָסף' – מתרגמינן 'ולא פסק', כי קולו חזק וקיים לעולם" 

(רש"י).

פירש הגאון רבי אברהם חיים שור:
בגמרא (מגילה יט ב) מבואר כי בשעת מתן תורה נפתחו מעיינות 
את  הוא  ברוך  הקדוש  שלימדו  ומלבד  משה,  בפני  החכמה 
התורה שבכתב ובעל פה, אף גילה לו באותה שעה את כל מה 

שעתידים תלמידי החכמים לחדש במהלך הדורות.
כי   – פסק'  "'ולא  רש"י:  של  פירושו  את  להבין  נוכל  זה  לפי 
קולו חזק וקיים לעולם", השפע הרוחני שירד לישראל בשעת 
מתן תורה לא פסק לעולם, ועד עצם היום הזה זוכים תלמידי 

החכמים לחדש בזכותו חידושים לאמִתה של תורה.
ברכות  את  מסיימים  שאנו  הסיבה  את  אף  להבין  נוכל  בזאת 
עבר  בלשון  ולא  הווה,  בלשון   – התורה'  'נותן  במילים  התורה 

פוסק  לא  הזה  היום  עצם  עד  כי  נתן',  'אשר  הברכה:  כפתיחת 
קול ה' מלהשפיע את הארתו על לומדי התורה.

'תורת חיים' בבא מציעא פה א 

רמז לחובת התפילה בבוקר, בצהרים ובערב
"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (ו ד)
כתב ה'אבודרהם':

שלוש  להתפלל  לחובתנו  רמז  למצוא  נוכל  'שמע'  במילת 
תפילות בכל יום, וכדלהלן:

מלך   'ש-די   אל  עיניכם',  מרום   'שאו   תיבות:  ראשי   – 'שמע' 

עולם', ב'שחרית  מנחה וערבית', ועל ידי כך תקבלו על עצמכם 
'עול מלכות שמים'.

כמים הפנים לפנים
"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" (ו ה)

מפורסמת היא השאלה: הלוא ה'אהבה' הינה רגש המתעורר בלב 
האדם, וכיצד ניתן לכפות את האדם לאהוב את אלוקיו?

תירץ הגאון רבי עקיבא איגר על פי לשון הכתוב במשלי (כז יט): 
"ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", שאותו ביאר רש"י (שם): 

"לפי מה שאדם יודע שחברו אוהבו כן הוא מראה לו פנים".
כיוון שאנו מכירים באהבה היתרה שאוהבנו הקדוש ברוך הוא, 
לפנים'.  הפנים  'כמים  שהרי  אהבתו,  על  לצוותנו  ניתן  לפיכך 
מטעם זה מקדימים אנו לקריאת שמע את ברכת 'הבוחר בעמו 
ישראל באהבה' – בשחרית, ו'אוהב עמו ישראל' – בערבית, כי 
אהבתו  בלִבנו  תתעורר  אלינו,  יתברך  באהבתו  ההכרה  ידי  על 

'מלין חדתין''כמים הפנים לפנים'.

'ושננתם לבניך' רק אם 'ודברת בם'
"ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת" (ו ז)

וייס  טוביה  יצחק  רבי  הגאב"ד  אמר  הילדים  בחינוך  גדול  יסוד 
שליט"א בשם רבו המשגיח הרב דסלר: 

על  משפיעה  הוריהם  אצל  הילדים  שרואים  האישית  הדוגמה 
חינוכם יותר מכל שיחת מוסר והתעוררות: כאשר רואה הילד 
את אביו מתפלל כראוי, מברך ברכת המזון כהלכתה וכדומה, 
ביותר.  הטוב  באופן  עתידו  על  ומשפיע  בנפשו  הדבר  נחרת 
מצוות  את  כראוי  תקיים  כיצד  שלפנינו:  הכתוב  רמז  לזאת 
וכו'   "ְּבֵביֶת  ְּבִׁשְבְּת ָּבם  "ְוִדַּבְרָּת  באמצעות   ?"ְלָבֶני "ְוִׁשַּנְנָּתם 

– שתנהג כך אתה עצמך בבית ובחוץ.
נפטרו  "הוריי  הגאב"ד:  וסיפר  הוסיף  מדרשותיו  באחת 
הרבה,  מהם  זוכר  אינני  למצוות.  הגעתי  בטרם  עוד  בצעירותי 
כיצד  הבחנתי  פעם  לעולם:  ממני  תישכח  לא  אחת  עובדה  אך 
רגשותיו  הלכו  לברכה  מברכה  כאשר  המזון  ברכת  אבי  מברך 
וגאו, עד שבברכת 'רחם נא' התעלף מרוב הצער העז שחש על 

חורבן הבית, ונאלצו בני הבית להוציאו לחוץ כדי לעוררו".
'דבר ההתאחדות' אדר תשס"ד עמ' מא

להתעלף מרוב צער...
"ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ" (ו ז)

ראש  סגל  זאב  יהודה  רבי  הגאון  נכנס  מאוחרת  בוקר  בשעת 
בבחור  להוותו  והבחין  הישיבה,  לפנימיית  מנצ'סטר  ישיבת 

הישן שנת ישרים על מיטתו, לאחר סוף זמן קריאת שמע.
ראש הישיבה באותו  של סדר הלימוד, כאשר הבחין  בעיצומו 
עם  ללמוד  ומתיישב  הישיבה  היכל  אל  מעדנות  הצועד  בחור 
החברותא שהמתין לו, ניגש אליו ראש הישיבה ואמר לו: "יש 

לך לב חזק!"
מתכוון  הישיבה  ראש  האם  מבין:  כאינו  סביבו  הביט  הבחור 

להוכיחו או שמא להחמיא לו...
כי  הייתי  בטוח  ישן  "כשראיתיך  ואמר:  סגל  הרב  המשיך 
תתעלף  בזמנה,  שמע  קריאת  שהפסדת  ותראה  לכשתתעורר 
הישיבה  להיכל  שנכנסת  ראיתי  עתה  והנה  צער.  מרוב  מיד 

בפנים רגועות כביכול דבר לא אירע, אם כן, כנראה שיש לך 
'עלי ורדים' ברכות ט ב לב חזק במיוחד...!"

פרשת ואתחנן

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

עניית אמן משרישה אמונה
"ִּכי ה' הּוא ָהֱאקִים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" (ד לה)

"הּוא ָהֱאקִים ֵאין" – סופי תיבות 'אמן'. וכן 'הא-להים' 
אמן  בעניית  כי  הכתוב  לנו  רמז  'אמן'.  בגימטרייה   –
משריש האדם בלבו את האמונה כי: "ה' הּוא ָהֱאקִים 

ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו".
פירוש התורה לרבנו אביגדור; ברכת יצחק עמ' סח

אמרו חז"ל (איכ"ר א נז) על בני ישראל: "חטאו בכפלים... ומתנחמים 
בכפלים, שנאמר: 'נחמו נחמו עמי'". 

ומפרש רבי אליהו הכהן מאיזמיר בעל 'שבט מוסר':
כפליים,  שמכונה  'אמן'  ענו  שלא  בכפליים'  "'חטאו 
לפי שהוא בגימטרייה שני שמות (הוי"ה ואדנות), ועתידים 
ובכך  אמן  עניית  על  כשיקפידו  בכפליים  להתנחם  הם 

יקרבו את הגאולה" (ראה מדרש שוח"ט לא).
'מגילת אליהו' דרוש לפורים

נחמו 
  נחמו 
עמי... 
אמן בכוונה לקירוב הגאולה  אמן!
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הד הפסיעות הכבדות שנשמע היטב ברחוב שהיה ריק מאדם, הקפיץ את מיקלוש ממקומו. 
מבעד לחרכי החלון הביטו עיניו הרעות בראש העיר הצועד מעדנות כשארנקו התפוח נתון 

תחת זרועו, ומוחו שקוע במחשבות נעלמות.
היהודית.  פרשבורג  של  מנכבדיה  קלמן,  ר'  של  הגוי  משרתו  מיקלוש,  היה  ותככן  קטן  איש 
בארנק  משהבחין  כעת,  מביתו.  מכבר  זה  משלחו  הוא  היה  מנקמתו  אדוניו  חשש  אלמלא 
התפוח הנתון תחת זרועו של ראש העיר, התעוררה בקרבו תאוות הממון לצד שנאת אדוניו, 

ובמוחו המרושע הגה תכנית שטנית להפליא.
קל  רגע  תוך  העיר.  ראש  של  המתרחקת  דמותו  אחר  דולק  והחל  מהחלון  קפץ  זריז  כחתול 
השיגו, ולפני שהספיק הלה לחשוב פעמיים כבר היה הארנק התפוח אחוז בידיו של המשרת 

שמיהר להסתלק מהמקום.
מוכה הלם הביט ראש העיר לאחוריו וכאשר הבחין בדמות הקטנה הנבלעת בין הסמטאות 
ארנקו  את  לגזול  כך  שהעז  הבליעל  בן  הוא  מי  שכזו!  חוצפה  להשחית;  עד  חמתו  בו  בערה 
ברחובה של העיר הנתונה לשליטתו?! לבו של ראש העיר לא היה מסוגל לעכל פגיעה שכזו.

פלוגת  מפקד  באוזני  בזעם  העיר  ראש  הכריז  מחיר!",  בכל  הפושע  את  לאתר  "מוכרחים 
הצבא המקומי, "כיצד ניתן להפקיר את בני העיר למעלליו של כייס ממולח שכזה?!" הוסיף 

בצדקנות.
למקום  הסמוכים  הרחובות  את  לסרוק  החלו  חיילים  של  הפקודה, ופלוגות  יצאה  מהר  חיש 

הגנֵבה. בית אחר בית נסרק בדקדקנות בחיפוש אחר הפושע ושָללו. 
תוך זמן קצר הגיעו החיילים גם לביתו של ר' קלמן והחלו בחיפושים. באחת הפינות הסתתר 
מיקלוש, וכאשר ראה כי כלתה אליו הרעה, מיהר לבצע את חלקה השני של תכניתו: בראש 
מורם ובעיניים יוקדות הוא יצא ממחבואו תוך שהוא מגיש לידי החיילים את הארנק ומסביר 

בתמימות מעושה: 
סתר,  במקום  הגנוב  הארנק  את  המחביא  באדוני  הבחנתי  אמש  כבר  כי  אני  ומתוודה  "מודה 
אולם מפני שחששתי פן יבולע לי נמנעתי מלספר זאת. עתה, כאזרח נאמן מחויב אני להשיבו, 

והרי הוא לפניכם".
תוך כדי דיבור הושיט המשרת את הארנק לידי החיילים ובד בבד הצביע לעבר אדונו שטרם 
בטרם  ומפקדם.  החיילים  ציפו  לא  מזו  ברורה  לעדות  לפניו.  המתחולל  את  לעכל  הספיק 
אל  בגסות  נגרר  והוא  ברזל  בשלשלאות  ורגליו  ידיו  נאזקו  כבר  פיו,  לפצות  קלמן  ר'  הספיק 

העגלה השחורה שחנתה ברחוב הסמוך.
בבית המעצר המתין לו גזר דין מוות חתום כדת וכדין על ידי שר המחוז. מסתבר כי בטרם 

נתפס הגנב כבר חרץ ראש העיר את דינו לתלייה, למען ישמעו וייראו.
עד מהרה התפשטה השמועה ברחובות היהודים והחרדה מילאה את הלבבות. במיוחד נגע 
גורלו  על  מהמחשבה  נכמר  לבו  זצ"ל.  סופר'  ה'כתב  מרן  העיר,  רב  של  הרחום  ללבו  הדבר 

הצפוי של יהודי כשר ונכבד זה על לא עוול בכפו, ועל הגורל המר הצפוי לאשתו ולילדיו.
הדין.  גזר  ביצוע  על  הממונים  הפקידים  את  לשחד  סופר'  ה'כתב  מיהר  העבר  מניסיון  למוד 
מעטפות שמֵנות ניתנו בידיהם, אולם נראה היה כי פחדם מפני זעמו וקצפו של ראש העיר 
גבר על תאוות ממונם. הוא תבע נקמה בכל מחיר, והם נאלצו להשיב את פני השליחים ריקם.
ומקדם  מאז  שם  לו  היו  מהלכים  הבירה.  בודפסט  אל  בעצמו  סופר'  ה'כתב  נסע  ברֵרה  בלית 
בין הבכירים שבשרים, והוא ניסה בשפה ברורה ובנעימה להסביר להם כי מכיר הוא מקרוב 
בניקיון כפיו של היהודי, וכי ברור לו כשמש שאין כאן אלא עלילה שפלה שנטפלה עליו בידי 

משרתו הרשע.
אנשי הממשל סמכו את ידיהם על דברי הרב, אלא שראש העיר עמד מולם כחומה בצורה תוך 

שהוא מקריב את כל יוקרתו ומעמדו לטובת העניין. הוא דרש נקמה ויהי מה!
שבור ורצוץ שב ה'כתב סופר' לביתו. נותר רק יום אחד לביצוע גזר הדין ונדמה היה כי כלו 
כל הקִצים. בלילה הבא עת עלה על יצועו נדדה השינה מעיניו. הוא ניסה להפֵּך במחשבתו 

אחר דרכים נוספות שאולי יוכלו להועיל לאומלל, אולם לרוב מבוכתו לא עלה במוחו דבר.
מתוך מחשבות אלו נרדם. והנה, רואה הוא בחלומו את אביו הקדוש מרן ה'חתם סופר' כשפניו 
זועפות; "הייתכן?", זעק ה'חתם סופר' מנהמת לבו, "יהודי חף מפשע צועד אל מותו כשהוא 

עומד להותיר אחריו אלמנה ויתומים, ואתה נרדם על מיטתך כאילו לא אירע דבר?!"
לשמע תוכחת אביו נבהל הרב ופרץ בבכי באומרו: "והלוא עשיתי כל שביכולתי ואף מעבר 
הצלה  דרך  כל  ניסיתי  לעפעפיי.  ותנומה  לעיניי  שינה  נתתי  לא  האחרונים  בשבועות  לכך. 

אפשרית ולא נעניתי! ומה עוד אוכל לעשות?!"
"נותרה דרך אחת שטרם מיצית!", קבע ה'חתם סופר' ומיד המשיך, "להתפלל! בלילה שכזה 
אסור לך לישון, עליך להרעיש עולמות בתפילה רותחת, להקיש על כל שערי שמים עד יראה 

ה' וירחם".
תכף ומיד קם ה'כתב סופר' בגבורה ממיטתו, קרא למשמשו והורה לו: "לך כנוס את כל יהודי 
פרשבורג. צווה על ראשי הקהל שיעברו בין בתי העיר ויעוררו את כל בני הקהילה משנתם. 
אנשים,  נשים וטף ייצאו אל בית הכנסת, על אף השעה המאוחרת, שם נעתיר בתפילה וזעקה 

עד שייקרעו שערי שמים ותינצל נפשו של אחינו ובשרנו".
את עוצמת הבכיות והצעקות שבקעו באותו לילה מבית הכנסת לא ניתן לתאר במילים. בני 
הקהילה לא יכלו להיוותר שווי נפש מול נפשו השבורה של מורם ורבם שזעק מרה מעומק 

לבו, והצטרפו גם הם לזעקתו.
ויהי בבוקר. קהל רב התאסף לבית המשפט לחזות בהקראת גזר הדין וביצועו. ראש השופטים 
הנוכל  המשרת  את  ולזמן  הדיון  את  לעצור  ביקש  הפלא  למרבה  אולם  מקומו,  על  התייצב 

לדוכן העדים.
הדבר היכה בהפתעה את כל הנוכחים, משום שבכל השבועות האחרונים סירב ראש השופטים 
בכל תוקף לערער על אמינות עדותו של המשרת ודרש לקבלה ללא עוררין. ליהודים שבין 
הנוכחים לא היה כל ספק כי נס של ממש מתרחש אל מול עיניהם ותוך ששפתותיהם לוחשות 

תפילה, המשיכו הם לצפות בהליך המפתיע.
לחקירה  עצמו  הכין  לא  הרבה  בזחיחותו  העדים.  דוכן  על  מיקלוש  נעמד  רועדות  בברכיים 
זו, והשאלות שהצליף בו ראש השופטים גרמו לו לסתור עצמו פעם אחר פעם. שקריו צפו 
בזה אחר זה כשמן על פני המים, ועד מהרה התבררה האמת הקשה כי הוא בעצמו ביצע את 

הגנבה, ואדונו היהודי חף מפשע!
בו במקום התחלפו הנאשמים. מיקלוש הרשע נשלח היישר אל הגרדום, ונפשו של היהודי 
הייתה לו לשלל, לשמחת לבם של בני פרשבורג שזכו יחד עם רבם הגדול, מרן ה'כתב סופר', 
לראות עין בעין את כוחה של תפילה מעומק הלב לקרוע את הגזֵרה גם אחר שנכתבה ונחתמה.
'טיב הקהילה' ויחי

"ברוך שאמר... צריך לאומרו בניגון ובנעימה כי הוא שיר נאה ונחמד. וכתב בספר היכלות שיש 
בו פ"ז תיבות וסימנך: 'ראשו (ראש התפילה) כתם פז'... ונתקנה ברכה זו משום הא דאיתא בפרק כל 

כתבי: 'יהא חלקי עם גומרי הלל בכל יום'" (טור או"ח סי' נא).
את ברכת 'ברוך שאמר' תיקנו אנשי כנסת הגדולה (פמ"ג סי' נא במשב"ז א) על פי פתקה שנפלה מן 
השמים (ט"ז או"ח נא א) ונמצאה בקברו של יחזקאל הנביא (פירוש 'עץ חיים' למהרי"ץ), שבה היה כתוב 
נוסח זה. על כן כתבו הפוסקים שאין לגרוע ממנו ולהוסיף עליו מעבר לפ"ז התיבות שבו (מ"ב נא 

ס"ק טו).

ביאור חלקי הברכה
 ָּברּו" פיו:  במאמר  העולם  את  שברא  על  הוא  ברוך  לקדוש  בשבח  נפתחת  שאמר'  'ברוך  ברכת 
ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם", וממשיכה בעשר לשונות ברכה, כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם 
עֹוֶׂשה   ָּברּו ּוְמַקֵּים,  ּגֹוֵזר   ָּברּו ְועֹוֶׂשה,  אֹוֵמר   ָּברּו הּוא,   בָּרּו" פל"ו):  נתן  דרבי  באבות  (המפורטים 
ְבֵראִׁשית, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות, ָּברּו ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָּברּו ַחי 
ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח, ָּברּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ָּברּו ְׁשמֹו", (אבודרהם – ברוך שאמר ופסוקי דזמרה, ראה שם שהאריך 

לפרט את הדבר).

בחלקה השני של הברכה, לאחר שמשבחים אנו בברכת: "ָּברּו ַאָּתה... ָהֵא-ל ָהָאב ָהַרֲחָמן ַהְמֻהָלּל 
 ְנַהֶלְל ְּבֶפה ַעּמֹו ְמֻשָּׁבח ּוְמפָֹאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו", אנו ממשיכים בהצהרה: "ּוְבִׁשיֵרי ָּדִוד ַעְבֶּד

ה' ֱאקֵינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ּוְנַגֶּדְל ּוְנַׁשֵּבֲח ּוְנָפֶאְר ְוַנְמִליְכ ְוַנְזִּכיר ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו".
פסוקי  נוסדו  שעליהם  לנושאים  הקדמה  מעין  הינן  אלו  לשונות  כי  יוסף')  ('עץ  המפרשים  כתבו 

דזמרה וברכות קריאת שמע:
עובד  מבית  כשהעלהו  הארון  לפני  לומר  דוד  שתיקן  'הודו'  תפילת  כנגד   – נהללך'  דוד...  'בשירי 
אדום הגִתי; 'בשבחות' – כנגד 'מזמור לתודה', שעליו אמרו חז"ל (ראה בית יוסף או"ח נא ט) שהוא שבח 
'פסוקי דזמרה'; 'נגדלך' – כנגד  נפלא ועצום שלא יתבטל לעתיד; 'ובזמירות' – כנגד כלל מזמורי 
שירת 'אז ישיר' שאמרו ישראל בעת שראו את 'היד הגדולה' אשר עשה ה' במצרים; 'ונשבחך' – 
כנגד 'ישתבח'; 'ונפארך' – כנגד ברכה ראשונה של קריאת שמע שבה נאמר 'יפארוך סלה'; 'ונזכיר 
שמך' – כנגד ברכת 'אהבה רבה' שבה אנו מזכירים: 'כי בשם קדשך הגדול...' וכן: 'וקרבתנו לשמך 
עד  לפרט  שהוסיף  שם  (ראה  שמים  מלכות  עול  קבלת  שהיא  שמע  קריאת  כנגד   – 'ונמליכך'  הגדול'; 

סיום הברכה).

רבי שמשון – 'ברוך שאמר'
על עובדה מרתקת ומרגשת העיד רבי שמשון ב"ר אליעזר מן הראשונים בהקדמה לספרו 'ברוך 

שאמר' על הלכות סת"ם:
ב"ר  שמשון  יתומו  ומעם  ישראל  מעמו  ואמיתו  חסדו  עזב  לא  אשר  ישראל  אלקי  השם  "ברוך 
אליעזר המכונה 'ברוך שאמר'. כי אבי ואמי עזבוני וה' אספני, כי הוא גוחי מבטן ומבטיחי על שדי 
אבי ואמי הביאו אותי ואת אחותי ממדינת  כי  הוא.  א-לי  אמי  ומבטן  מרחם  אמי, ועליו השלכתי 
זאקסין (סאקסוניה) ארץ מולדתי לקהילת פראג. ושם הלכו כולם לעולמם ונשארתי אני לבדי יתום 

בן ח' שנים.
אז הדריכני השם בנתיבתו, כדין 'אבי יתומים', ועמדתי בכל בוקר ובוקר בהשכמה לבית הכנסת, 
ואמרתי 'ברוך שאמר' בקול ערב שחנני השם יתברך בו, כדברי רבותינו זכרונם לברכה: ''ַּכֵּבד ֶאת 
'ברוך  שמשון)  (רבי  אותי:  שקראו  עד  אותו  והחזקתי  'מגרונך'',  אלא  'מהונך'  תקרי  אל   – 'ֵמהֹוֶנ ה' 

שאמר'.
'אחרית'  אמנם  לי.  צר  ביום  ומנוס  לי  משגב  היה  כי  אהללנו,  רבים  ובתוך  אהודנו  משירי  כן  על 

פירושו: 'ראשית דרכו', על הטובות שעשה ברחמיו וברוב חסדיו מעודי עד היום הזה".
ברוך פודה ומציל

היה זה בשנת תרצ"ב. המשגיח רבי אליהו לופיאן ששימש באותה עת כמנהל רוחני בישיבת 'עץ 
חיים' בלונדון חיפש שידוך לבתו הבכורה. המשגיח רבי ירוחם ממיר הציע לו את הבחור החשוב 
אריה זאב גורביץ', שהיה לימים ראש ישיבת גייטסהד. כיון שהורי הכלה ביקשו לערוך את החתונה 
באנגליה, שלח רבי ירוחם את המיועד למעונו של מרן ה'חפץ חיים' כדי להתייעץ עמו האם לגשת 

לשידוך.
אותה העת הייתה תקופה קצרה לפני פטירתו של ה'חפץ חיים'. כאשר נכנס רבי אריה זאב לחדרו 
'ברוך  ברכת  מתוך  בפניו  לצטט  חיים'  ה'חפץ  לפתע  התחיל  שאלתו,  את  והציג  חיים'  ה'חפץ  של 
שאמר': "ברוך שאמר והיה העולם... ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר 
טוב ליראיו... ברוך פודה ומציל ברוך שמו", תוך שהוא חוזר שוב ושוב על המילים: "ברוך פודה 

ומציל ברוך שמו".
הנוכחים בחדר חששו שמא ה'חפץ חיים' לא הבין את השאלה חלילה... אלא שלרבי אריה זאב 
הספיקה התשובה. מבחינתו הייתה בידו תשובה לספקותיו. הוא אישר את הנסיעה, והשידוך יצא 

לפועל.
לימים, כאשר התפרסם שמו של רבי אריה זאב בכל העולם כמי שהקים עולה של תורה באנגליה 
והכניס אלפים מישראל לעול תורה ומצוות, התבררה לעין כול כוונתו הנסתרת של ה'חפץ חיים'; 
אכן, ביאתו של רבי אריה זאב לאנגליה לא רק הביאה פדות והצלה בעבורו בהינצלו מגורלם הנורא 
של יהודי אירופה הי"ד, אלא אף הועילה ליהדות אנגליה כולה. כך התקיים בבת אחת: "ברוך מרחם 
על הארץ, ברוך מרחם על הבריות... ברוך פודה ומציל" (קובץ 'אור תורה' – לונדון, פתיחה לקובץ א-ב-ג).

מלך מהולל בתשבחות
נסיים במשל הנפלא המיוחס לרבנו הגר"א בביאור השבח המסיים את ברכת 'ברוך שאמר' "מלך 

מהולל בתשבחות":
מעשה במלך טוב ומיטיב שהיה מושלם בכל מעלותיו, מלבד חיסרון אחד שהיה בו: חוטמו היה 
עקום ומכוער. ביום מן הימים ערך המלך סעודה גדולה לכל שריו ועבדיו לציון יובל למלכותו. 
במהלך הסעודה קם כל אחד מהשרים והחל לשבח את המלך כידו הטובה עליו. לכשהגיע תורו 
בחר  זו  בהזדמנות  דווקא  כי  לשמוע  הכול  נדהמו  המלך,  אל  ביותר  הקרובים  מהשרים  אחד  של 

שלא להזכיר את שבחו של המלך, אלא לציין את חסרונו הבולט – חוטמו העקום והמכוער.
לא היה זה מן הפלא כאשר מיד הוקף השר בידי פלוגת חיילים, ובמשפט מהיר שנערך לו נגזר 
דינו למוות בתלייה. טרם ביצוע גזר הדין לא יכול היה המלך להתאפק מלגשת ולהביע באוזני השר 

את תמיהתו: "הלוא מכיר אני בנאמנותך מאז ומקדם, מדוע בחרת לבזותני בצורה כה מבישה?"
הסברו של הנידון למוות הדהים בפשטותו, וגרם למלך להפוך מיד את דינו לטובה: "אדוני המלך", 
השיב השר, "שמעתי את כל שריך משבחים אותך, איש איש בתורו; זה אומר גיבור אתה, משנהו 
אומר חכם אתה וכן הלאה. הרהרתי לעצמי; הלא שבחיך רבו מספור ואין ערוך לגדולתך, כיצד ניתן 
לסכם את כל שבחיך במילים?! לפיכך בחרתי להזכיר את החיסרון היחיד שבך, ובאמצעותו להביע 

את גדולתך ורוממותך, שכן בכל יתר הפרטים אין מהולל ומושלם ממך".
לאור משל נוקב זה נוכל להבין את פשר השבח שמשבחים אנו את הקדוש ברוך הוא: "מלך מהולל 
צד  שום  בו  אין  שכן  ודם,  בשר  מלך  כאותו  לשבח  ניתן  לא  הוא  ברוך  הקדוש  את   – בתשבחות" 
חיסרון וכולו מעלה ושלֵמות בלתי ניתנת לתיאור, על כן אומרים אנו: "מלך מהולל – בתשבחות" 
– אף כאשר אנו באים להללך, אין אנו יכולים לעשות זאת אלא דרך הזכרת מקצת שבחך ('פנינים 

משלחן הגר"א' עמ' שצד).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
תפילה כמוצא אחרון

האאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
כמ לה

סססיפפפ ם
ברוך שאמר

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


