
תוכחתו של משה לישראל
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים  ֲאֶׁשר ִּד ֶּבר  מֶֹׁשה" (א א)

בדרך  דרש  מפראג,  המהר"ל  של  אחיו  מפרידבורג,  חיים  רבי 
רמז את שמותיהן של פרשיות ספר דברים, כתוכחה מוסתרת 

שאמר משה לבני ישראל:

אני  מתחנן   – "ָוֶאְתַחַּנן"  בפניכם,  מדבר  שאני  ַהְּדָבִרים"  "ֵאֶּלה 
כך  בעקבות   – ְרֵאה"  "ֵעֶקב,  אותם,  ותשמרו  שתקבלו  אליכם 
שהנכם רואים ש"ׁשְֹפִטים" – כל מעשי האדם מובאים למשפט 
לפני בית דין של מעלה, ובפרט "ִּכי ֵתֵצא" – כשיוצאת נשמתו 

מהעולם הזה, ומשם "ִּכי ָתבֹוא" – אל העולם הבא. 

ואמנם כעת "ַאֶּתם ִנָּצִבים" – חיים וקיימים בעולם הזה, אך דעו 
על  הבא.  לעולם  ילך  אימתי  יודע  אינו  האדם   – "כי "ַוֵּיֶל לכם 
כן "ַהֲאִזינּו" לדברי תוכחתי, ובכך תזכו ל: "וזאת הברכה" – בזה 

ובבא.
'ספר החיים' סליחה ומחילה פ"א

השכמת בית המדרש – סגולה לאריכות ימים
"ה'"ֱאקֵיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" (א י)

הפסוק  את  זה  כתוב  על  חכמים  הביאו  יא)  א  (דב"ר  במדרש 
בתהלים (תהלים ה ח): "ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד ָאבֹוא ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל 

ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶת", והדברים טעונים ביאור:

במסכת ברכות (ח א) תמה רבי יוחנן: כיצד זה ייתכן שקיימים 
אנשים זקנים בארץ בבל, הלוא התורה הבטיחה אריכות ימים 
ִיְרּבּו  "ְלַמַען  כא):  יא  (דברים  ככתוב  ישראל,  בארץ  לדרים  רק 
ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם"? ותירץ: 
זקנים אלו הורגלו מנעוריהם להשכים ולהחשיך (לצאת אחרונים) 
לבית הכנסת, לכן זכו לכך. כפי שאמר רבי יהושע בן לוי לבניו: 

"הקדימו והחשיכו לבית המדרש, כדי שבכך תאריכו ימים".

לפי זה נוכל להבין את דברי המדרש, כי בברכת: "ה' ֱאֵקיֶכם 
היושב  גם  לזכות  יכול  ימים,  לאריכות  הרומזת  ֶאְתֶכם"  ִהְרָּבה 
 "ָאבֹוא ֵביֶת בחוץ לארץ, אם יקיים את הפסוק: "ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד

– ישכים לבית המדרש שחרית וערבית.

'מאמר מרדכי' (לרבי מרדכי הוליש אב"ד ָדאְבִרי, מבן המחבר)

הקדמת שבחו של מקום כתנאי לקיום הברכה
"ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

נכתבה  בתנ"ך  נוסף  אחד  במקום  שלפנינו,  הכתוב  מלבד 
המילה 'ִויָבֵר': "ְּתִהַּלת ה' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד" (תהלים קמה כא).

את הקשר בין שני הפסוקים ביאר רבי חיים פלאג'י, רבה של 
איזמיר, על פי דברי הזוהר הקדוש (ויחי רכז ב) כי הבא לברך 
את בנו או את חברו, עליו להקדים ולברך תחילה את הקדוש 

ברוך הוא, שאם לא כן – לא תתקיים הברכה.

ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם   ִויָבֵר" אלו:  בפסוקים  שנרמז  מה  וזה 
ָלֶכם" – אם רצונכם שתתקיים הברכה שבירכתם בה את 

 זולתכם, הקדימו לפניה את שבחו של מקום ככתוב: "ִויָבֵר
ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד".

'תנופה חיים'

כוחו של משה תלוי במעשיהם של ישראל
"ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם" (א יב)

תפילה,  לשון  היא  'ַמַּׂשֲאֶכם'  המילה  שמשמעות  ביאר  הרמב"ן 
ככתוב (ירמיה ז טז): "ְוַאל ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה". לפי דבריו יש 
להבין את פשר תלונתו של משה, וכי כה קשה היה לו לשאת 

תפילה על ישראל?

ביאר הרבי בעל 'פני מנחם' מגור:

עמלק:  מלחמת  אודות  ח)  ג  (ר"ה  המשנה  מדברי  שנראה  כפי 
שהיו  זמן  כל  אלא...  מלחמה?...  עושות  משה  של  ידיו  "וכי 

לאביהם  לבם  את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלים  ישראל 
תלויה  משה  של  תפילתו  הצלחת   – מתגברים"  היו  שבשמים 
ישראל  היו  עוד  כל  כאן:  אף  ישראל.  של  במעשיהם  הייתה 
משה  של  בכוחו  היה  שבשמים,  לאביהם  לבם  את  משעבדים 
ה'  פי  את  הללו  כשהמרו  אך  בעדם,  ולהעתיר  תפילה  לשאת 
יתברך ומשה נותר 'לבדו' במערכה, שוב לא יכול היה להצילם 
בכוח תפילתו. זוהי הסיבה שהתלונן עליהם: "ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי" 
'לבדי'  אותי  מותירים  בעודכם  בעבורכם  תפילה  אשא  היאך   –

ואינכם משתתפים עמי בשעבוד לבכם לאביכם שבשמים?
'פני מנחם' תשנ"ג

להקדים 'שמע' ל'ושפטתם צדק'
"ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק" (א טז)

כתב רבי מרדכי הכהן מצפת, בספרו 'שפתי כהן' על התורה:

יכולה  היא  ניקוד  וללא  חסר,  בכתיב  נכתבה  "ָׁשמַֹע"  תיבת 
להקדים  הדיין  חובת  על  התורה  רמזה  בכך  כ"ְׁשַמע";  להיקרא 
שהורו  כפי  צדק'.  'ושפטתם  ל:  שיגש  לפני  'שמע'  את  לקרוא 
חכמים (ברכות ל א): "אין עומדים להתפלל... מתוך דין", וביאר 
ה'שולחן ערוך' (או"ח צג ג), שטעם האיסור הוא כדי שיוכל לכוון 

לִבו לשמים בשעת התפילה ולא יהא טרוד בהכרעת הדין.

תפילה עושה מחצה
"ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה'... ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר 

ְיַׁשְבֶּתם" (א מה-מו)

בסגנון אחד אמרו רבי פנחס הלוי הורוויץ ב'פנים יפות' והנצי"ב 
מוולוז'ין ב'העמק דבר':

ש'תפילה  חז"ל  של  הנודע  למאמרם  מקור  למדנו  זה  מכתוב 
שבכו  שלאחר  רש"י,  שפירש  כפי  א).  ז  (ויק"ר  מחצה'  עושה 
והתחננו בני ישראל שלא יצטרכו לנוע ולנוד כל ימיהם במדבר, 
השנים  עשרה  תשע  שכנגד  בכך  מחצה  תפילתם  עשתה 
 – במנוחה  שנים  עשרה  תשע  ישבו  למסע,  ממסע  שהיטלטלו 

בעת שחנו ב'קדש'.

קריאת שמע כנגד המזיקים
"א ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר א ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם ִׁשִּׁשים ִעיר" (ג ד)

כתב רבי אברהם אזולאי, סבו של החיד"א:

בכל לילה, כאשר נשמתו של האדם עולה למעלה מקיפים את 
שמע  'קריאת  קורא  הוא  וכאשר  חבלה,  מלאכי  שִשים  מיטתו 
על המיטה' שבפסוק הראשון שלה יש ששים אותיות, אין הם 

יכולים להזיק לו.

ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  "א  שלפנינו:  בכתוב  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
א ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם – ִׁשִּׁשים ִעיר" – אין לך קריאת שמע ('קריה') 
 = ('עיר'  לאדם  מלהזיק  חבלה  מלאכי  מששים  מונעת  שאינה 

'בעלי ברית אברם' פרשת ויראמלאך, רש"י פסחים לג א).

אמן בעולם הזה ובעולם הבא
"ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִליֻרָּׁשתוֹ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם" (ג כ)

כאן:  נאמר  כביכול  חסר,  בכתיב  נכתבה  'ִליֻרָׁשּתו'  המילה 
האומר  "כל  ב):  צא  (סנהדרין  חז"ל  לדברי  רמז  מכאן  'ְלִׁשיָרתֹו', 

שירה בעולם הזה – זוכה ואומרה לעולם הבא".
'שפתי כהן' 'ש"ך על התורה' לר"מ הכהן מצפת

א;  ז  (דב"ר  המדרש  דברי  את  ולהביא  להוסיף  ראוי  זה  בעניין 
ממנה  גדולה  שירה  שאין  'אמן'  לשירת  בנוגע  ט)  צו  תנחומא 
לפני ה': "אמר רבי יהודה בר גדיא, כל מי שעונה אמן בעולם 
הזה זוכה ועונה אמן לעולם הבא, מנין: 'ָּברּו ה' ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל 
ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' (תהלים מא יד). מהו 'אמן ואמן': 

אמן בעולם הזה ואמן לעולם הבא".
כעין זה איתא ב'ספר הנכון' (לאחד מחכמי אשכנז, נדפס ב'קובץ על יד' 

ו' עמ' 220): "כל העונה אמן זוכה לאמרו בסעודה של לויתן". 

'שפתי כהן' על התורה

פרשת דברים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ל

פני ם

אמן מצילה מן הגיהינום
"ָואַֹמר ֲאֵלֶכם א ַתַעְרצּון ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם" (א כט)

'מות' וסופי תיבות  "ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם" – ראשי תיבות 
'אמן', ללמדך כי המקפיד על עניית אמן, אל לו לפחד 
גן  שערי  לו  שייפתחו  הוא  מובטח  שהרי  המוות  מיום 

עדן.
'יושיע ציון' פרשת דברים אות כד

עול מלכות שמים
"ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאקִים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" 

(ד לה)

סופי התיבות 'הּוא ָהֱאקִים ֵאין' הם 'אמן'. ומסמיכותן 
של תיבות אלו לתיבות – "ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו", נוכל ללמוד 
מלכות  עול  עצמו  על  האדם  מקבל  אמן  בעניית  כי 
כדברי  ה'.  מבלעדי  עוד  אין  כי  בנפשו  ומעיד  שמים 
נאמן'".  מלך  'א-ל  אמן?  "מאי  ב):  קיט  (שבת  הגמרא 
וביאר רש"י שם, שהעונה אמן מאמין ומעיד על בוראו 

שהוא 'א-ל מלך נאמן'".
'ויעתר יצחק' שבת קיט ב

בימים אלו עיני כולנו נשואות למרום בציפייה לגאולה השֵלמה.
נתחזק כולנו במצוות האמונה, 

שהיא כדברי המדרש המפתח לגאולה השלמה.
נקפיד לפתוח את היום באמירת ברכות השחר 

ועניית אמן אחריהן בחברותא, 
ובכך תתחזק אמונתנו בבורא יתברך המחיינו 

ומחזיקנו בכל יום ויום ברחמיו,
ויהי רצון שנזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.

ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה" י "אין הגלויות עתידות להיגאל אלא (שה"ש ד ח)"ּתָ ׁשּוִרי בשכר אמנה, שנאמר (שה"ש ד ח): 'ִאּתִ בֹוִאי ּתָ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה'" (תנחומא בשלח י).ִמּלְ
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איש לא הכין אותו להפתעה שציפתה לו בתיבת הדואר באותו בוקר. גם הוא עצמו לא יכול היה 
לשער מראש עד כמה גדול יהיה ההלם שיכה בו כשיפתח את המעטפה...

'שרגא מברמץ, מי היה מאמין?! איך ייתכן שזמן כה רב עבר?!...'
*

'רעים האהובים', כונו הם בפי כול, ולא בכדי. עשרים ושתיים שנה צעדו הם זה לצד זה בכל תחנות 
החיים. הם נולדו באותה עיר, חלקו את שנות ילדותם באותה שכונה, למדו באותה הכיתה בתלמוד 
תורה, המשיכו יחדיו לישיבה הקטנה ומשם לישיבה הגדולה... עד כדי כך שלא היה זה מן הפלא 
כאשר ימים מספר לאחר שזכה מאיר לבוא בברית האירוסין, הגיעה הבשורה המשמחת על אירוסיו 

של שרגא – ידידו הטוב. 
ארבע עשרה שנים חלפו מאז נפרדו דרכיהם. ההשגחה העליונה הובילה את מאיר לקבוע משכנו 

בעיירת אופקים הרחוקה, ואילו את שרגא – להמשיך ולדור בעיר הולדתו.
תחילה שמרו הם על קשרי מכתבים, אולם אט אט הלך הקשר והתרופף, בעיקר מצדו של שרגא 
שביתו כבר החל להתמלא בצהלת ילדים, וזמנו הלך והצטמצם. כך הוזנח הקשר עד שחדל לגמרי.

ביתו של שרגא כבר התמלא בהמולת ילדים בריאה, אולם בינתיים, באופקים הרחוקה עברו על 
אשליות  של  וציפייה,  בדידות  של  ארוכות  שנים  מנשוא.  קשות  שנים  עשרה  ארבע  וזוגתו  מאיר 

מתנפצות ושל תקוות נכזבות.
את מיטב כספם, זמנם וכוחם השקיעו בני הזוג כדי למצוא מזור לבעיה שהקדירה עליהם את שמי 
ואיבדו  כמעט  כבר  והרופאים  ומשמים,  ריק  נותר  ביתם  מלבוא.  בוששה  הישועה  אולם  חייהם. 

תקווה.
*

חמות  שורות  בכמה  מעוטרת  הצנועה,  ההזמנה  התגלתה  ובתוכה  המעטפה  נפתחה  כאשר  עתה, 
מידיד ותיק משכבר הימים, הכתה המציאות בפניו של מאיר מכת מחץ.

'שרגא כבר זוכה לחגוג בר מצווה לבנו, ואילו אני...?!'
*

כשאותות ההלם והצער עדיין ניכרים על פניו, מיהר הוא לביתו של מורו ורבו, איש החסד והאמונה, 
אשר לִבו הרחום היה פתוח כאולם ואוזנו הייתה כרויה לכל בקשת עזרה שהופנתה אליו, הלוא הוא 

הגאון הצדיק רבי שמשון פינקוס זצ"ל.
יכול  לו: "איני  לא  בקול  זועק  והוא  עיניו  את  שוטפות  כשדמעות  שמשון  לרבי  שרגא  פנה  "רבי", 

יותר!"
הזעקה שבקעה מפיו ביטאה היטב את מצוקתו; כמה אפשר לחכות, כמה אפשר לסבול, לטרוח 

ולהתאכזב. אולי עדיף להרים ידיים בייאוש.
"ר' מאיר", פנה אליו הרב פינקוס, לאחר שהזדהה עם כאבו, "לריבון העולמים כבר זעקת?"

"מה זאת אומרת?!", נרעש מאיר מעצם השאלה, "הלוא כבר שנים שאני מתפלל ומתחנן לפניו!"
"לא שאלתי אם התפללת", הגיב הרב פינקוס, "שאלתי האם זעקת. האם צעקת לפניו מקירות הלב! 

האם השלכת עצמך על רחמיו וחסדיו!"
עודו עומד נבוך ותוהה, וכבר הפתיעו הרב פינקוס כשנפרד ממנו לשלום ואמר לו: "שוב נא אל 

ביתי הלילה בחצות ונדבר על כך".
שיש  כנראה  מבקש,  פינקוס  הרב  אם  בהסכמה.  השתתק  מיד  אולם  מאיר,  התפלא  "בחצות?", 

סיבה לדבר.
*

באישון לילה נשמעו דפיקות עדינות על דלת ביתו של הרב פינקוס. הדלת נפתחה, ורבי שמשון 
נטל את ידו של מאיר וירד עמו בלא אומר ודברים אל הרכב שהמתין בחזית הבניין. המנוע הותנע 

והרכב יצא אל הלילה החשוך.
מאוחרת  בשעה  הרב  אותו  מוביל  לאן  תהייה;  אומרות  כשפניו  מאיר  ישב  הנהג  שלצד  במושב 
כל כך? תמיהתו גדלה שבעתיים כאשר יצא הרכב מתחומי אופקים, והחל לדהור דרומה, לעבר 

המדבר הפתוח.
כרבע שעה חלפה עד שפנה הרכב לשביל עפר והחל לטפס אל ראשה של גבעה קטנה הצופה 
על פני המרחב הפתוח. משהגיעו לראש הגבעה ירדו הם מן הרכב והביטו סביבם. ירח של תחילת 
חודש האיר קלושות את האזור, ורבי שמשון פנה לאברך, הצביע לעבר השמיים השחורים זרועי 

הכוכבים ואמר לו: "כעת אראה לך כיצד זועקים לאבא שבשמים".
כך, מול עיניו הנדהמות של האברך החל הרב פינקוס לזעוק מרה: "טאטע! אבא! טאטע! אבא!"

נפש חיה לא הייתה בכל האזור. רק הד עמום שב אליהם מהמרחב השומם, מחרה מחזיק אחרי 
הרב: "טאאטעעע, אאבאאאאאא".

"ובכן", אמר הרב פינקוס, "איש אינו שומע אותנו עתה מבלעדי ה' יתברך. כעת תצעק גם אתה. 
תבכה לאבא שבשמים, תשוחח עמו, תפרוק לפניו את כל הכאב שנטען בלבך בשנים האחרונות. 

רק הוא שומע אותך עכשיו, ורק הוא יתברך, היחיד שיכול באמת לעזור לך!"
"אבוא לקחתך בעוד כמחצית השעה", הפטיר הרב לעבר האברך, ומבלי לצפות למענה התניע את 

הרכב ועזב את המקום.
*

זעק  שלא  כפי  זעק  מאיר  כמים.  לזלוג  החלו  והדמעות  האשד,  שנפרץ  עד  חלפו  ספורים  רגעים 
בעיניו  היה  ודומה  המדבר,  במרחבי  הדהד  הרם  בכיו  לרגשותיו.  דרור  ונתן  לבו  את  שפך  מעודו, 

כאילו נשמעת זעקתו מקצה העולם ועד קצהו.
ביקש  בלבו  בשתיקה,  לרכב  נכנס  מאיר  למקום.  פינקוס  הרב  שב  היעודה  השעה  מחצית  כתום 
הוא לחוות עוד מעט את קרבת ה' שזכה לה בדקות האחרונות, קרבה אשר כמוה טרם חש מימיו.

משעצר הרכב ליד ביתו כבר חש הוא במין טהרה הפושטת בכל איבריו. ישועתו קרובה, הוא היה 
בטוח בכך.

*
כשנה לאחר מכן כבר התפשטה הידיעה המשמחת בקרב כל קהילת אופקים. ר' מאיר וזוגתו זכו 
לישועה כפולה ומכופלת, תוך שהם מנפצים בכך את תחזיותיהם הקודרות של עשרות הרופאים 

שעִמם באו במגע בחמש עשרה השנים האחרונות.
הכול שחו בנס המופלא, והשמועה על ה'מופת' של הרב פינקוס עברה מפה לאוזן.

*
'מופת' שכזה?", נשאל הרב פינקוס לימים, אולם הוא לא הראה אותות התפעלות  "כיצד עושים 
כלל וכלל; "אין כאן כל מופת", הוא אמר, "אלמלא הייתי שם לא הייתי בטוח בכך", הוסיף, ומיד 

הסביר:
שאין  ובהתבטלות  עזה  כה  בקרבה  העולמים  לריבון  זעק  אברך  שאותו  ברגע  פשוט:  "הדבר 

כדוגמתה, לא היה שייך שתפילתו לא תישמע!"
'אש להבה' עמ' תקמג

להודות לבורא בכל יום ויום
רוממות  וכוונת  שבראו.  לאלוקיו  ויודה  האדם  שידע  זה  מלבד  חפץ,  בתחתונים  לעליון  "ואין 
בו  מקום  אדם  לבני  שיהיה  זהו  הרבים,  תפילת  וזכות  הכנסיות  בתי  וכוונת  בתפילות,  הקול 
יתקבצו ויודו לא-ל שבראם והמציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו: 'בריותיך אנחנו!'" (רמב"ן שמות 

יג טז).

תפילת 'הודו' כולה הינה מקשה אחת של הודאה, הכרה בחסדי ה' עִמנו ותפילה כי ימשיכו 
חסדיו עלינו לעולם ועד.

בחלקה הראשון של תפילה זו (מ"הֹודוּ ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו" עד "ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'") מזכירים 
אנו את תפילתו של דוד המלך עליו השלום המובאת בספר דברי הימים (א' טז ח-לו, וכעין זה 
בתהלים פרק קה), ומשם ואילך ממשיכים אנו בלקט פסוקים מספרי התנ"ך, כסדר אשר קבעו 

רבותינו הראשונים ברוחב דעתם ובעומק הבנתם.
הקדמתה ל'פסוקי דזמרה'

'הודו' לפסוקי דזמרה ביאר ב'ארחות חיים' (הל' ברכות סי' יח) בשם  את טעם הקדמת תפילת 
בעל ספר האשכול: בראשית שנות מלכותו של דוד המלך עליו השלום נהגו הכוהנים לומר 
את תפילת 'הודו' בשעת הקרבת קרבן התמיד – חצייה בשעת הקרבת תמיד של שחר, וחצייה 

בזמן הקרבת תמיד של בין הערביים.
בעת שזכה דוד המלך עליו השלום להעלות את ארון ברית ה' מבית עובד אדום הגִתי למקום 
מנוחתו ב'אוהל', וזאת לאחר שהתגלגל הארון משך שנים מספר ממקום למקום (ראה דה"א טז 
א), קבע לומר תפילה זו לזיכרון הנס בשחרית שבכל יום ויום. לאור האמור, כיוון שזה עתה 
סיימנו את אמירת פרשיות קרבנות התמיד, נקבעה כאן תפילת 'הודו', שכאמור, עיקר תקנת 

אמירתה היה בשעת הקרבת קרבנות התמיד (ע"פ הרמ"ק בסידור 'תפילה למשה').
באופן אחר הביא הרמ"ק (שם): כאשר העלה דוד את ארון ברית ה' מבית עובד אדום הגתי 
אל אוהלו, שוררו הפרות שנשאו את הארון את תפילת 'הודו' (עבודה זרה כד ב), כהכנה לקבלת 
פני השכינה שעתידה הייתה לשוב ולשרות על הארון. לפיכך אף אנו, בבואנו לקבל את פני 

השכינה בתפילה, מתכוננים לכך באמירת תפילה זו.
לפנים משורת הדין

'הודו' המסמלת הודאה על נס שנעשה לפנים משורת הדין (פירוש התפילה לראב"ן הובא  לשון 
ב'תפילה למשה' לופיאנסקי), מתאימה ביותר כפתיחה לתפילה זו. הסיבה נעוצה בדברי הראשונים 
('ָכּלּבו') שכתבו כי הטעם שהובאו בה עשר לשונות של הודאה הוא כהודאה על עשר המכות 
שבהן הכה הקדוש ברוך הוא את המצרים, ומאידך הציל מהן את בני ישראל בנִסים גלויים. 
נִסים אלו נעשו לאבותינו לפנים משורת הדין, שהרי אמרו חז"ל (ראה ויק"ר כג ב): "אלו ואלו 
ערלים, אלו מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית, אלו לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים" וכו', 

ולפיכך ראוי שההודאה עליהם תפתח ב'הודו' ('רנת יצחק').
הודאה על הזכות להודות

קה  (תהלים  ה'אלשיך'  ביאר  בשמו"  קראו  לה'  "הודו  'הודו':  תפילת  את  הפותח  הפסוק  את 
כי  לו,  שתשירו  על  טובה  לכם  להחזיק  יתברך  לו  שיש  רוחכם  על  יעלה  "אל  זו:  בלשון  א) 
אדרבה, על שמזכה אתכם שתזכירו שמו בלבד אתם צריכים להודות לו, וזהו: 'הודו לה'' – על 

ש'תקראו בשמו'".
כעין זה ביאר בסידור 'שיח יצחק' את שאומרים אנו בהמשך התפילה: "ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה'": 
לעתים מתאמץ האדם לחלות פני בשר ודם כדי לזכות ממנו לטובה; אם לבסוף לא נענה הלה 
לבקשתו, הרי שכל עמלו בפירוט הבקשה היה לריק. אך לא כן הוא חלקם של 'מבקשי ה''; 
לגביהם יש תכלית נשגבה בעצם הבקשה שהיא דרך להתקרב לבורא יתברך, וזהו שאומרים 

אנו: "ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה'" – עצם הבקשה בכוחה להביאנו לידי שמחה.
כאשר נפטר הגאון רבי אברהם ַאֶּבִלי, אב"ד וילנא, התבקש ידידו הגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין 

להספידו, וכך אמר:
ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַלה'  'הֹודּו  בפסוק:  'הודו'  תפילת  את  פותחים  אנו  בוקר  "בכל 
לבו  אשר  היהודי  לאיש  ִבְׁשמֹו';  ִקְראּו   – לה'  'הֹודּו  כך:  הפסוק  את  לבאר  ונראה  ֲעִליָתיו', 
בחסד  העולם  את  ובהנהגתו  הוא  ברוך  הקדוש  של  המרובים  בחסדיו  עת  בכל  להבחין  ער 
וברחמים – די לו לקרוא בשם ה' כדי להתעורר ולהודות לו. אך: 'הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליָתיו' – 
הגוי שמוחו אטום ועיניו טחו מלראות את המתחולל סביבו, אינו יכול להודות טרם יודיעוהו 
תחילה את עלילות ה' וגבורותיו מימי קדם ועד עצם היום הזה, שמתוך כך יתעורר לבו להכיר 

בנִסי ה' ולהודות עליהם".
"כך הוא גם לגבי הנפטר שלפנינו", סיים רבי איצל'ה, "יש נפטרים שכדי לעורר את הציבור 
הטובים.  ומעשיהם  פעולותיהם  בסיפור  ולהפליג  להרבות  המספיד  צריך  בחסרונם  לחוש 
אולם לנו בני וילנא אין צורך להסביר מי היה רבי אברהם אבלי, הלוא כולנו הכרנו בגדלותו 
העצומה! לכן די אם נזעק יחד: 'רבי אברהם אבלי איננו!' כדי שדמעות של צער ישטפו את 

עינינו" ('פה קדוש' תהלים קה).
אמן והלל לה'

רמז נאה לסודה ולסגולתה של עניית אמן, שמהותה הוא שבח והילול נפלא להשם יתברך, 
נוכל למצוא בהמשך התפילה: "ָּברּו ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם 

ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'" – הברכה מסתיימת באמירת 'אמן והלל להוי"ה'.
והנה, כאשר נצרף את המילים: 'הלל' (65) ל'הוי"ה' (26) נקבל את הגימטרייה צ"א, כגימטרייה 
של 'אמן'. מכאן נוכל ללמוד על סודה של עניית אמן המאחדת בתוכה את שם ה' כקריאתו 

וככתיבתו (הוי"ה ואדנות) כמבואר בספרים הקדושים ('אור צדיקים' אות יט).
בני  כינוס  במעמד  שיחי'  מרמורשטיין  דוב  יעקב  הרב  אמונים'  'בני  יו"ר  דרש  נפלא  באופן 

הישיבות בחודש מנחם אב תשע"ה בנוגע לנוסח תפילת 'הודו':
עֹז  "ְּתנּו  נפלא:  דבר  כאן  אומרים  אנו   – ַּבְּׁשָחִקים"  ְוֻעּזֹו  ַּגֲאָותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֵלאקִים  עֹז  "ְּתנּו 
ֵלאִקים", כיצד אנו הקטנים יכולים להוסיף כוח לאלוקים? את התשובה לכך נוכל למצוא 
שלהן  התיבות  ראשי  אשר  ַּבְּׁשָחִקים",  ְוֻעּזֹו  ַּגֲאָותֹו  ִיְׂשָרֵאל  "ַעל  הפסוק:  המשך  במילות 
מצטרפים יחד לגימטרייה של 'אמן'. אותה מילה קטנה – 'אמן' שבני ישראל אומרים מוסיפה 
כוח ועזוז בפמליא של מעלה, כמבואר באריכות בזוהר הקדוש (פר' וילך, ראה של"ה מס' תמיד אות 
 "קִים ִמִּמְקָּדֶׁשיפ), וכמה נפלא להיווכח כי אף ראשי התיבות של המילים הבאות: "נֹוָרא ֱא

הם  'אמן'.

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
זעקה בלב הישימון

האאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
ב קה

סססיפפפ ם
תפילת 'הודו'

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


