
אין לשנות את נוסח התפילה
 ְל נֵֹתן  ֱאֶקיךָ  ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

ִלְׁשָבֶטי" (טז יח)

בהקדמתו לסימן ס"ח הביא ה'מגן אברהם' בשם האר"י הקדוש, 
שבשמים  משום  ונוסחאותיה,  התפילה  ממנהגי  לשנות  אין  כי 
יש י"ב שערים לקבלת התפילות, ולכל אחד מי"ב השבטים יש 

שער מיוחד משלו שבו נכנסת התפילה הנאמרת לפי מנהגו.

רמז לדברים הביא האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב מפסוק זה:

 ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים  הפסוק:  תיבות  סופי 
כגימטרייה  תקט"ו  בגימטרייה  הם   "ְל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר 
שבט  כל  של  בשער  לדון  שופטים  שמינו  כשם  'תפלה':  של 
על  לשמור  שבט  כל  צריך  כך  'לשבטיך'),  ד"ה  רש"י  (ראה  ושבט 
מנהג אבותיו בתפילה, כדי שתיכנס תפילתו בשער המיוחד לו 

ותתקבל ברחמים וברצון.
'קובץ אמרי קודש' (באבוב) ואתחנן תשס"ט עמ' יז

את ה'צדק' יש לרדוף כדי לקיים
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

'צדקה'  שהמילה  מבואר,  א)  קלב  חדש  (תיקו"ז  הקדוש  בזוהר 
בהם  רומזת לארבעה דברים שבקדושה שצריך האדם לעסוק 
ק'  קדושות,  ד'  אמנים,  צ'  הם:  ואלו  יום,  בכל  אותם  ולקיים 

ברכות, ה' חומשי תורה.

באמצעות  חובה  ידי  לצאת  אדם  יכול  התורה  בלימוד  והנה, 
והקדושות  האמנים  הברכות,  את  אולם  תורה,  לומדי  החזקת 
ֶצֶדק  "ֶצֶדק  הכתוב:  כאן  שרמז  וזהו  בעצמו,  לומר  מחויב  הוא 
עליך  'צדק'  במילה  שנרמזו  הדברים  שלושת  את   – ִּתְרּדֹף" 

'לרדוף' בעצמך כדי לקיים, ולא להסתמך על אחרים.
'אזור אליהו' [לר"א הורושובסקי]

להכות על הלב באמירת הווידוי
"ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה" (יז ז)

פי  על  הווידוי,  אמירת  בשעת  לבם  על  להכות  ישראל  נהגו 
המבואר במדרש (קהלת ז ט) שבפעולה זו מאשימים אנו את הלב 

שגרר אותנו לעבור עבֵרות.

טעם נפלא להנהגה זו הביא רבי חיים מפרידבורג, אחי המהר"ל 
מפראג:

מלשון הפסוק באיוב (לז ז): "ְּבַיד ָּכל ָאָדם ַיְחּתֹום" נראה כי היד 
עצמה היא זו שמעידה על חטאי האדם, וכפי שאומרים אנו גם 
לפיכך  בו".  אדם  כל  יד  "וחותם  תוקף':  'ונתנה  תפילת  בנוסח 
על  להכות  יש  ָבִראׁשָֹנה" –  ּבֹו  ִּתְהֶיה  ָהֵעִדים  התורה: "ַיד  מורה 
הלב באמירת הווידוי באמצעות היד, שהרי היא זו שמעידה על 

'אגרת הטיול' חלק הרמז אות ידחטאי האדם.

להישמר ממחשבות זרות בקריאת שמע
"ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל ...א תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי" (יז טו)

רמז לחובת הכוונה בקריאת שמע נוכל ללמוד מפסוק זה:

"ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל" – בשעת קבלת עול מלכות שמים, "א 
תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי" – אל תעסיק את מוחך במחשבות 

זרות, אלא בדברים היוצאים מפיך בלבד.
'ארי במסתרים'

'אין כאלוקינו' – הנחת יסוד
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאקֶי" (יח יג)

פותחת  מה  מפני  זצ"ל:  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  נשאל 
מופיעה  לאחריה  ורק  זו,  בקביעה  כאלוקינו'  'אין  תפילת 
להקדים  היה  הדין  מן  לכאורה  הלוא  כאלוקינו',  'מי  השאלה: 
את השאלה: 'מי כאלוקינו' לתשובה הקובעת: 'אין כאלוקינו!'?

ומבקש  פיצולים  ומלאת  ארוכה  למערה  הנכנס  אדם  והשיב: 
שלא לתעות ולאבד את דרכו, עליו  לקשור חבל לפתח המערה 
ולצעוד כשידו אוחזת בחבל זה. כך גם בענייני אמונות ודעות, 
ובמוחו  בלבו  לקבוע  תחילה  צריך  ולחקור,  להעמיק  המבקש 
ולחקור  להעמיק  יוכל  בידו  זו  וכשקביעה  כאלוקינו!',  'אין  כי 

בשאלת 'מי כאלוקינו?'.
'חכמת חיים'

להתפלל שיתקבלו דבריו
"ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם" (כ ב)

פירש רבי משה פָארהַאנד אב"ד מאקאווא:

'ונגש' הוא לשון תפילה (ב"ר מט ח). מכאן נוכל ללמוד שבטרם 
דיבר הכהן אל העם, הקדים תפילה שדבריו יתקבלו.

כך נהגו גם חכמי הדורות, כפי שמובא בגמרא (ביצה לח א) על 

על  שיתקבלו  התפלל  לקחו  לשומעי  דבריו  שלפני  אבא  רבי 
לבם באומרו: "יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל".

'אהל משה'

השח בפסוקי דזמרה מחזיר את 'עורכי המלחמה'
"ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" (כ ח)

בביאור הפסוק הביא רש"י את דברי רבי יוסי הגלילי (סוטה מד 
א): "הירא – מעבירות שבידו". וב'שולחן ערוך' מבואר שאף על 
תפילה  בהלכות  שפסק  כפי  מהמלחמה,  חוזרים  קלה  עברה 
היא  עבירה  ל'יוצר'  'ישתבח'  בין  [מדבר]  "המספר  ג):  נד  (או"ח 

בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמה".

דרך נוספת בהבנת דברי ה'שולחן ערוך' הביא ה'משנה ברורה' 
האדם  כשעומד  נג):  העבודה  (עמוד  משה'  ה'מטה  בשם  ח)  (שם 
להתפלל עורכים הקליפות מלחמה כנגדו, ולכך תיקנו להקדים 
לתפילה אמירת פסוקי דזמרה המכריתים אותם [ולכך נקראים 
יח  (ישעיהו  ַּבַּמְזֵמרֹות"  ַהַּזְלַזִּלים  "ְוָכַרת  מלשון:  דזמרה',  'פסוקי 
בכך  כי  באמצעם  לדבר  שלא  ערוך'  ה'שלחן  הזהיר  כן  על  ה)]. 
מבטל האדם סגולה זו, וגורם לכך שעורכי המלחמה (הקליפות) 

חוזרים לקטרג עליו.

אחריותם של הכהנים ל'כל ריב וכל נגע'
"ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה' ֱאֶהיךָ ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם 

ה' ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע" (כא ה)

נפלא  מעשה  סורוצקין  זלמן  רבי  מביא  לתורה'  'אזנים  בספר 
שאותו שמע מרבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מרבני ורשה:

רבה  גזונדהייט  יעקב  רבי  כנגד  הגדולה  המחלוקת  בשעת 
לנסות  כדי  הדור  מגדולי  כמה  לוורשה  ובאו  עלו  וורשה,  של 
בטרם  בידם.  עלה  לא  הדבר  אך  המחנות,  בין  שלום  להשכין 
שבו למעונם נכנסו לביתו של רבי יעקב כדי להיפרד ממנו. רבי 
יעקב ביקשם לסעוד במחיצתו, ולאחר הסעודה כיבד את אחד 

מחברי המשלחת שהיה כהן לברך ברכת המזון.

מיוחד,  באופן  לכוון  יעקב  רבי  ביקשו  לברך  התחיל  בטרם 
את  לתאר  התורה  מאריכה  ערופה  עגלה  "בפרשת  והטעים: 
תפקידם של הכוהנים העוסקים בעריפת העגלה: 'ִּכי ָבם ָּבַחר ה' 
ֱאֶהיךָ ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם ה'', והדברים טעונים ביאור; מדוע 
דווקא עתה בוחרת התורה להזכיר את תפקידם, וכי עד כה לא 

הוזכרו הם בתורה?

הכוהנים  שצריכים  לסיבה  כאן  התורה  שרמזה  לומר  יש  אלא 
להשתתף בעריפת העגלה; כיוון שתפקידם הוא 'ְלָבֵר ְּבֵׁשם ה'' 
– בברכת 'ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום', לפיכך אם לא בירכוה כראוי נחשב 
להם הדבר כאילו: 'ַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע', ואף רציחה 
במעמד  לבקש  צריכים  הם  דווקא  כן  על  באשמתם.  אירעה  זו 

עריפת העגלה: 'ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל'".

"אף אתה", פנה רבי יעקב לרב הכהן, "עליך לזכור את תפקידך 
המכריע ואת אחריותך להשכין שלום בישראל, ולכן הקפד נא 
לברכנו בכוונה יתֵרה, בפרט בפסוק המסיים את ברכת המזון: 

'ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום'".

להקדים תפילה על הכלל
 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ַּכֵּפר ְלַעְּמ"

ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם" (כא ח)

מבאר האלשיך הקדוש:

חבירו  על  רחמים  המבקש  "כל  כי  תפילה,  בהלכות  הוא  כלל 
לפיכך  א).  צב  (ב"ק  תחילה"  נענה  הוא  דבר,  לאותו  צריך  והוא 
החלל",  אל  הקרובה  "העיר  בני  על  לבקש  הכהנים  כשבאים 
ישראל:  על  כללית  בקשה  תחילה  להקדים  התורה  ציוותה 
 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ַּכֵּפר ְלַעְּמ"

ִיְׂשָרֵאל", ורק אחר כך לבקש על בני העיר הקרובה: "ְוִנַּכֵּפר 
ָלֶהם ַהָּדם", ובכך מובטחים הם שתתקבל תפילתם.

פרשת שופטים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לה

ֹתן

פני ם

'שופטים ושוטרים' בכל בית כנסת
ֱאֶהיךָ  ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

נֵֹתן ְל" (טז יח)

גאב"ד  כתב  קד)  עמ'  (בפרשתנו  יהושע'  'עטרת  בספרו 
ירושלים רבי משה אריה פרינד זצ"ל:

ביום הקמת המצבה ליהודי שהיה רגיל כל ימיו לעורר 
בדברי  הרהרתי  הכנסת,  בבית  האמן  עניית  את  ולחזק 
פותחים  כוחו  בכל  אמן  "העונה  ב):  קיט  (שבת  חז"ל 
"ׁשְֹפִטים  הפסוק:  את  פירשתי  וכך  עדן",  גן  שערי  לו 
בית  בכל  שנמנה  מזהירנו  הכתוב   –  "ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים 
את  ולעורר  להשגיח  יהיה  שתפקידם  'שוטרים'  כנסת 
העם שלא ישוחחו בו חלילה, אלא יקשיבו לחזן ויענו 
 "ְׁשָעֶרי ל"ְּבָכל  הציבור  יזכו  ובכך  ברכה,  כל  על  אמן 

שייפתחו בפניהם שערי גן עדן כהבטחת חז"ל.

‡ח„   ˙‡ לר‡ו˙  זכה  כי  למ˜ורבו  ˙˜נ"‡)  ב‡לול  י'  (נפ'   ıמ˜ורי פנחס  רבי  הˆ„י˜  סיפר 
עמנו  נמˆ‡  רבנו  "והלו‡  מה˘ומעים:  ‡ח„  ˙מה  כ‡˘ר  ע„ן…  ב‚ן  יו˘ב  בעו„ו  הˆ„י˜ים 
בכל  העונה ‡מן  'כל  ב):  (˘ב˙ ˜יט  חכמים  "הן ‡מרו  על ‡˙ר:  פנחס  רבי  לו  ה˘יב  כ‡ן?", 
כוחו פו˙חים לו ˘ערי ‚ן ע„ן'. והרי רבו˙ינו ל‡ הוˆי‡ו ‚וזמה מפיהם, וכוונ˙ם ברורה כי מי 
˘עונה ‡מן בכל כוחו כ˙˜נ˙ם, זוכה ˘פו˙חים לו בפועל ‡˙ ˘ערי ‚ן ע„ן ויכול להביט ל˙וכו.

('˘ומרי ‡מונים' מ‡מר פ˙חו ˘ערים פר˜ ב)

עניית ‡מן פותחת ˘ערים.
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מאמרו של החכם מכל אדם (קהלת ח ה): "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה א ֵיַדע ָּדָבר ָרע", מקבל ביטוי 
מיוחד בסיפור שלפנינו, החל מתחילתו המרגשת ועד לסופו המפתיע. סיפור מופלא 
זה נשמע מפי מגיד המישרים הרה"ג רבי גואל אלקריף שליט"א שהיה לו עד מכלי 

ראשון:

המרגשת  בחתונה  המשתתפים  אחרוני  הלילה.  חצות  של  מאוחרת  בשעה  זה  היה 
שנערכה באולם בנתיבות כבר עזבו לבתיהם. 

האפלים  בכבישים  שועטים  כשהם  לדרך,  ויצאו  הרכב  את  התניעו  העוזבים  אחרוני 
והמשובשים בדרך היוצאת מנתיבות בואכה מרכז הארץ. לפתע הסב אחד מהנוסעים 
את תשומת לב הנהג לדמות העומדת בצד הדרך ומנופפת לעברם נמרצות. הנהג האט 
את מהירות נסיעתו ומשהבחין כי מדובר באברך שחזותו העידה על היותו בן תורה, 

עצר את רכבו באחת.

פניו  על  נשפכה  ברק",  "לבני  ומשנענה:  האברך,  התעניין  מועדות?",  פניכם  "להיכן 
נהרה של שמחה. 

"תודה רבה! אני בטוח שנשלחתם אליי במכוון משמים!", אמר הטרמפיסט תוך שהוא 
מתיישב במקומו ומוחה אגל זעה בלתי נראה ממצחו.

לא  בהמשך הדרך  הנהג ואורחו בשתיקה, אולם  על  דקות הנסיעה הראשונות עברו 
יכול היה הנהג לכבוש את סקרנותו והוא תהה באוזני האברך: "אני מוכרח להבין: מה 
מביא אברך כמוך לעמוד בשעה כה מאוחרת באמצע השממה ולחפש בבהילות אחר 

דבר כמעט בלתי הגיוני – טרמפ שיוביל אותך היישר לבני ברק?"

האורח שנבוך היה מהשאלה הישירה, חכך בדעתו האם לענות או לא, אולם לאחר 
כמה רגעי מחשבה השיב בשקט:

"אספר לך דברים כהווייתם: משמים זכיתי, ומזה שנים רבות שמקפיד אני בכל תוקף 
להתפלל שלוש תפילות בכל יום במניין. בסייעתא דשמיא החזקתי לכל אורך השנים 

בקבלה זו מבלי להחמיץ ולו תפילה אחת, גם כאשר נתקלתי בקשיים ובמניעות.

לצערי, היום נאלצתי להתאחר באופן בלתי צפוי למניין האחרון של תפילת ערבית. 
המסיים  ה'ברכו'  הדי  את  אוזניי  קלטו  מרחוק  אך  כוחותיי,  בכל  הכנסת  לבית  רצתי 

את התפילה.

מאוחרת  בשעה  נוסף  מניין  למצוא  אוכל  לא  נתיבות,  מגוריי,  בעיר  כי  שידעתי  כיוון 
שכזו, עמדתי בפני ניסיון קשה: האם לוותר על הקבלה, או להתאמץ כדי לעמוד בה? 
 – בנתיבות  מניין  אין  אם  בלבי;  ההחלטה  גמלה  לבסוף  אך  לעצלות,  ונכנעתי  כמעט 
הציבורית  שהתחבורה  אלא  לתפילה.  ראוי  מניין  אמצא  בוודאי  שם  ברק,  לבני  אסע 
כבר לא הייתה פעילה, והשגת 'טרמפ' בשעה כזו נראתה כדבר חסר סיכוי. בכל זאת 

החלטתי לנסות, לפחות כדי לצאת ידי חובת ההשתדלות...

התעשייה  שבאזור  השמחות  אולם  לכיוון  מביתי  ניכר  מרחק  צעדתי  רב  במאמץ 
המרוחק, שם סברתי כי יש קצה של סיכוי שאמצא את מבוקשי. ואכן, תוך כדי צעידה 
שליחים  הייתם  כי  לראות  ונוכחתי  אותו,  ולעצור  לנסות  החלטתי  ברכבכם.  הבחנתי 

משמים לסייע בידי לעמוד בקבלתי".

הדברים שנאמרו בפשטות ובתום שכזה גרמו לנהג כמו לנוסעים שמאחוריו להיאלם 
דום. ואז הפר אחד מהם את השתיקה ושאל: "ומה תעשה בחזור? כיצד תשוב מבני 

ברק לביתך בשעה כה מאוחרת?"

"לזאת אין מתפקידי לדאוג", השיב האברך בתמימות, "סמוך ובטוח אני במי שעזרני 
אל  פעמיי  אשים  הלילה,  לביתי  לשוב  דרך  אמצא  לא  אם  וגם  יעזבני.  לא  כי  כה  עד 
ישיבת פוניביז' המעטירה, שם אשב ללמוד עד אור הבוקר, אתפלל בהשכמה ואסע 

באוטובוס הראשון לנתיבות".

הדרך עברה במהירות, ועד מהרה הגיעו הנוסעים לבני ברק. הנהג החליט להשלים 
את המצווה ולקחת את האברך לבית הכנסת 'איצקוביץ'. לפני שירד הלה מן הרכב 
הוציא הנהג דף ועט מכיסו וביקש מהאברך: "תן לי בבקשה את מספר הטלפון שלך. 

מסקרן אותי לברר מחר בבוקר כיצד העברת את הלילה".

מלהתקשר  הנהג  התאפק  לא  המחרת  בבוקר  השכם  יד.  בלחיצת  נפרדו  השניים 
לאברך כדי לשמוע את סופו המופלא של הסיפור:

הלילה  שארית  את  כי  "הפנמתי  שיחו,  איש  סיפר  ערבית",  תפילת  את  "לכשסיימתי 
אעשה בהיכלה של ישיבת פוניבז', אולם אז לפתע שמעתי את אחד מהנוכחים קורא 
לחברו: 'יוסי, אולי מספיק לפטפט?! האם שכחת שאנו צריכים עוד להספיק להגיע 

הלילה לנתיבות?!'"

נדהמתי ונפעמתי מעוצמת ההשגחה שנגלתה לעיניי. מיהרתי להתעניין אצל הצמד 
שלפניי האם אכן פניהם מועדות לנתיבות ונעניתי בחיוב. שאלתי אם אוכל להצטרף 
אליהם, וגם הפעם נעניתי בחיוב ובמאור פנים. יצאנו לדרך במהירות, ולמותר לציין כי 

את סופו של הלילה כבר עשיתי בביתי".

הנה כי כן למדתי על בשרי כי לא יעזוב ה' את חסידיו ואת שומרי רצונו. הן נס שכזה 
יכול לחולל רק ריבון העולמים אדון הברואים, בורא כל נשמות החפץ בטובת בריותיו.
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על  'אשרי'  בפינו  המכונה  המופלא  במזמור  לאלוקינו  ולפאר  לשבח  אנו  זוכים  יום  בכל  פעמים  שלוש 
שם פתיחתו, אשר פסוקיו המסודרים בסדר אלפא ביתא עוסקים כולם בגדולתו של הקדוש ברוך הוא 

ובהשגחתו האישית על כל פרט במערכת הבריאה.

בספר התהלים (קמה) נפתח מזמור זה בפסוק 'תהלה לדוד', ומסתיים בפסוק 'תהלת ה' ידבר פי', אולם 
מסדרי התפילה תיקנו להקדים לו את הפסוקים 'אשרי יושבי' ו'אשרי העם' כדי להזכירנו שעיקר סיבת 
בואו של האדם לבית הכנסת הוא לא כדי לבקש על צרכיו, אלא כדי לשבח ולהלל את בוראו, שכן זהו 
הדבר היחיד שיכול להביא אושר לאדם (טור או"ח נא, וראה פרישה שם ט). כמו כן תיקנו להוסיף עליו את 
הפסוק "ואנחנו נברך י-ה מעתה ועד עולם הללוי-ה", כדי לסיים ב'הללוי-ה' כשאר פסוקי דזמרה, וכן 
כתפילה על העתיד – שבזכות אמירת 'תהלה לדוד' בעולם הזה, נזכה לשבח את בוראנו גם בעולם הבא 

(ספר 'המנהיג'). 

העיד המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר, כי כאשר פעם נכנס עם חבריו תלמידי קלם לחדרו של הסבא 
"מדוע  להם:  אמר  בפליאתם  הסבא  הבחין  כאשר  עצומה.  בשמחה  לבדו  רוקד  לראותו  הופתעו  זצ"ל, 
הנכם מופתעים? וכי לא ראוי ונכון לכל יהודי שזוכה לשבח את בוראו ולהכיר במעלתו באמירת 'אשרי' 

בכוונה שיעלוץ וישמח עד מאוד?!" ('תפילת חנה').

מובטח לו שהוא בן עולם הבא 
ב):  ד  (ברכות  הגמרא  בדברי  זה  מנהג  של  יסודו  יום.  בכל  פעמים  שלוש  אומרים  אנו  זה  מזמור  כאמור, 
"אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא: כל האומר 'תהלה לדוד' בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן 

העולם הבא".

הבורא  נפלאות  בו  יראה  המזמור  בזה  "והמתבונן  א):  קמה  (תהלים  הרד"ק  לדברי  הדעת  את  לתת  יש 
ומשפטיו על ברואיו... ולא אמרו ('מובטח לו שהוא בן עולם הבא') על האומרו בפיו בלבד, אלא בפיו ובלבו 
די  אין  המזמור,  לסגולות  לזכות  שכדי  בחיי  רבנו  בשם  ז)  א  (או"ח  אברהם'  ה'מגן  פסק  וכן  ובלשונו", 

באמירתו בעלמא, אלא יש לכוון ולהבין את ביאור המילים כדי שמתוך כך יכיר האדם בנפלאות ה'.

את הסיבה שלא חילקו את סדר אמירתו לשלוש תפילות היום; שחרית, מנחה וערבית (ראה 'כל בו') ביאר 
המהרש"א (ח"א שם):

מזמור זה סודר על פי א' ב' ורומז לתורה שניתנה בכ"ב אותיות, לפיכך הסמיכוהו לתפילות שאומרים 
בהן 'קדושה': בחזרת הש"ץ של שחרית, בסיום תפילת שחרית (קדושא דסידרא) ובחזרת הש"ץ של מנחה. 
זאת משום שבגמרא (סוטה מט א) מבואר שהעולם עומד על קדושא דסידרא ועל 'אמן יהא שמיה רבא' 
שנאמר ב'קדיש דרבנן' אחר לימוד התורה, וביאר שם רש"י שלימוד התורה שמצטרפת אליה הזכרת 
קדושת ה', חביבים במיוחד לפני הקדוש ברוך הוא, ועל כן העולם עומד עליהם. לכן אף בענייננו בחרו 

חכמים לסדר את אמירת פרק 'תהלה לדוד' הרומז ללימוד התורה, סמוך להזכרת קדושת ה'.

מדוע סידרוהו בסדר אלפא ביתא
המתבונן במזמור מיוחד זה יראה כי פסוקיו סודרו על פי סדר א' ב'. בדרך פשט ביארו שדוד סידר על פי 

סדר אל"ף בי"ת כל מזמור שרצה שיהיה שגור בפיהם של ישראל ('תיקון תפילה').

אך רבים מהמפרשים ביארו שסדר א' ב' במזמור 'תהלה לדוד' הוא כנגד התורה שניתנה בכ"ב אותיות, 
וביאר ה'פני יהושע' (ברכות ד ב) שלפיכך הבטיחו לאומר אותו ג' פעמים ביום בכוונת הלב שיזכה לחיי 
העולם הבא. שכן באמצעותו מתחזקת ומתאמתת בקרב האדם האמונה שהיקום וכל ברואיו לא נבראו 
ארעי  מלאכתו  ולעשות  לטפל,  עיקר  בין  להבחין  הוא  יידע  כך  ומתוך  ולומדיה,  התורה  בשביל  אלא 
ותורתו קבע. שהרי קל וחומר הוא: אם מזמן הבורא פרנסה לכלל הבריות על אף שלא הצטוו על לימוד 
התורה ותכלית בריאתן היא רק לצורך לומדיה, על אחת כמה וכמה שיפרנס את לומדי התורה בעצמם, 

ומה להם לדאוג לפרנסתם?!

הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (יערות דבש ח"א דרוש יד) המשיל על כך משל לאדם שנקבעה לו פגישה 
אצל מלך גדול ומרומם. כאשר נכנס אל המלך וביקש לשבחו בתארים נכבדים כראוי לכבודו, לא מצא 
מילים בפיו, באשר הבין שבכל שבח שיאמר לא יהיה די אף כדי להביע את מקצת כבודו. לפיכך נטל 
בידו גיליון נייר חלק, ובקצהו התחתון רשם תואר אחד בלבד, כאומר למלך: הרי הנייר שלפניך חלק 

הוא, ואילו היה בידי ההשגה הייתי ממלאו בכל שבח שבעולם.

כיוון  אך  עולם,  של  מלכו  את  באמצעותו  ולפאר  לרומם  דוד  שביקש  לדוד'  'תהלה  פרק  בעניין  גם  כך 
שהכיר בעובדה שלא ניתן להביע את שבחו של הקדוש ברוך הוא בתארים, סידר את פסוקיו לפי סדר 

הא' ב' שכל הדיבורים שבעולם מורכבים ממנו, וכך נחשב כאילו אמר בפיו את כל השבחים שבעולם. 

פותח את ידך ומשביע
כתב הטור (סי' נא): "ויותר יכוין בפסוק 'פותח את ידך', שעיקר מה שקבעוהו לומר בכל יום (את מזמור 
בריותיו  על  שמשגיח  הוא,  ברוך  הקדוש  של  שבחו  בו  שמזכיר  פסוק  אותו  בשביל  הוא  לדוד')  'תהלה 

ומפרנסן", ולעניין הלכה פסק ה'שולחן ערוך' (שם ז) שאם לא כיוון בפסוק זה, צריך לחזור ולאומרו.

סיבת שמו של ספר ה'תהלים'
בחלום  התגלה  גדול  סוד  עת"ר):  (סי'  המלך'  'מִטַּעַם  הקדום  בספר  הובא  אשר  את  נביא  מאמרנו  לסיום 
לפני דורות לאחד מגדולי המקובלים שהתגורר בכפר כאבול הסמוך לצפת, כי דוד המלך עליו השלום 
תחילת  שהוא   – 'ארוממך'   – המזמור  (מתחילת  בו  ויש  התהלים.  ספר  תוכן  כל  את  לדוד'  'תהלה  במזמור  כלל 
סדר אלפא ביתא שבו) מאה וחמשים תיבות כמספר מזמורי התהלים, כאשר בכל תיבה נרמזת כוונת אחד 

המזמורים. ויש בו (כנ"ל) תרל"ח אותיות כגימטרייה של 'אברהם יצחק יעקב', וכיוון שדוד נחשב 'רגל 
רביעית' למרכבה עם אברהם, יצחק ויעקב, לפיכך מקדימים למזמור זה את הפסוקים: 'אשרי יושבי' עד 

'שה' אלוקיו', שיחדיו יש בהם י"ד תיבות כגימטרייה של דוד, כדי לצרפו עם שלושת האבות.

עוד ביאר שם כי לפיכך נקרא ספרו של דוד המלך עליו השלום 'תהלים' ולא 'מזמורים' או 'שירים', אף 
כי יש בו רק 'תהלה' אחת, לעומת 'מזמור' ו'שיר' רבים, משום שכאמור, 'תהלה' זו כוללת את המזמורים 

והשירים כולם, והדברים נפלאים למתבונן.

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
טרמפ באישון ליל

ההאאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
ב טרמפ

סססייפפפ ם
אשרי יושבי ביתך

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


