
בקשת אברהם על השראת השכינה
"ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד" (יח ג)

במילים אלו ביקש אברהם אבינו בקשה נשגבה שהיא המפתח 
היום  עצם  ועד  מאז  מבקשים  שאנו  והבקשות  התפילות  לכל 
הזה: ריבונו של עולם, "ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד" –השרה את 

שכינתך עלינו תמיד, ולעולם אל תסתר את פניך מאתנו.

בסמוך  כנאמר  לטובה,  מיד  ונענה  אבינו  אברהם  זכה  ואכן, 
כך  עֶֹׂשה",  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֵמַאְבָרָהם  ֲאִני  ַהְמַכֶּסה  ָאָמר  "ַוה'  יז):  (פס' 
מייחלים גם אנו בכל בקשותינו שתשרה שכינתו עלינו ותענינה 

תפילותינו ברחמים.
'היכל רחל'

'אחר תעבורו' – בלא ברכת המזון
"ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו" (יח ה)

ידועה היא שיטת היראים (ח"ב סימן רנג) שהאוכל כזית פת ואינו 
שותה עמה משקה על אף צימאונו, אינו חייב בברכת המזון.

שלפנינו  הפסוק  את  חכמה'  'משך  בעל  דרש  צחות  בדרך 
ַפת  "ְוֶאְקָחה  למלאכים:  אברהם  אמר  האמורה;  להלכה  כרמז 
על  מים  בלא  לחם  לפניכם  שאגיש  כיוון   – ִלְּבֶכם"  ְוַסֲעדּו  ֶלֶחם 
מיד  ללכת  תוכלו   – ַּתֲעבֹרּו"  "ַאַחר  לפיכך  אתם,  שצמאים  אף 

לדרככם ולא תצטרכו לברך ברכת המזון אחר אכילתכם.

תפילת אברהם הועילה לזרעו
"ַוה' ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה; ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה 

ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום" (יח יז-יח)

מפני  האם  ביניהם:  הקשר  על  יתמה  אלו  בפסוקים  המתבונן 
שאברהם עתיד להיות לגוי גדול לפיכך צריך להודיעו על הפיכת 
סדום? ובנוסף, הרי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין 
אברהם  תפילת  נידונה  ולפיכך  צדיקים,  עשרה  בסדום  בנמצא 

אבינו מראש להידחות. אם כן, מהי אפוא התועלת בגילוי זה?

אלו  קושיות  שתי  כי  מדובנא  המגיד  ביאר  שפתיו  במתק 
מתורצות זו בזו, וכדרכו פתח את דבריו במשל קולע:

שני סוחרים נקלעו לעיר הגדולה. האחד מבוגר ומשנהו צעיר 
לימים. הביטו השניים סביבם, משתאים מהחנויות המפוארות 
גדושות הסחורה. פתח המבוגר ואמר לרעהו הצעיר, תוך שהוא 
בחלון  לראווה  שהוצגה  מפוארת  בגדים  במערכת  עיניו  נותן 
אחת החנויות: "חפץ אני עד למאוד לרכוש מערכת שכזו לבן 
זקוניי האהוב. אולם לא אוכל לעשות זאת, מפני שירא אני פן 
לא יהלום הבגד את מידותיו המדויקות ונמצאתי מוציא מעותיי 
לבטלה". לעומתו מיהר הצעיר לרכוש את הבגד בשמחה, תוך 
שכן  חושש.  אינני  לעומתך  "אני  המבוגר:  כלפי  מפטיר  שהוא 
ביתי מבורך בילדים; אף אם לא יתאים הבגד לאחד, יוכל הוא 
להתאים למשנהו, וגם אם לא בשנה זו – אזי יתאים הוא בשנים 

הבאות".

אף כאן אמר הקדוש ברוך הוא: הן אמת שתפילתו של אברהם 
סדום  הפיכת  את  אכסה  לא  אך  סדום,  לאנשי  תועיל  לא 
מאברהם, שהלוא עתיד הוא להיות "ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום", וגם אם 
לא תועיל תפילתו לאנשי סדום, תועיל היא לדורות שעתידים 

לצאת ממנו, להצילם מכל צרה וצוקה.
'אהל יעקב' לך לך

גדולה תפילה מנבואה
"ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ה'; ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר" (יח כב-כג)

דרש מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א:

פסוק זה משמש הוכחה ניצחת ליסוד שקבע רבנו בחיי (דברים 
כאן  שהרי  הנבואה.  ממדרגת  גדולה  התפילה  מדרגת  כי  יג)  יא 
כבר עמד אברהם אבינו "לְִפֵני ה'" – במצב של נבואה, ולמרות 
ַאְבָרָהם  "ַוִּיַּגׁש  נאמר:  סדום  אנשי  על  להתפלל  בבואו  זאת 
ַוּיֹאַמר" –'ַוִּיַּגׁש' הוא לשון תוספת קרבה (ראה רוקח הלכות תפילה 

סימן שכב), והרי שהתפילה גדולה מן הנבואה.
'אילת השחר'; 'תפארת שמשון'

תפילה לעני כי יעטוף
ָעָפר  ְוָאֹנִכי  ֲאֹדָני  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  "ַוַּיַען 

ָוֵאֶפר" (יח כז)

הלכה היא (ראה ברכות י ב) שהמתפלל צריך לגשת לתפילה כעני 
בפתח, בדמעות ובלב נשבר, וכן אמר דוד המלך עליו השלום 

(תהלים קב א): "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפֹךְ ִׂשיחֹו".

"ְוָאֹנִכי  ההצהרה:  את  לתפילתו  אבינו  אברהם  הקדים  לפיכך 
ביקש  כעני,  עצמו  את  ומיעט  שהקטין  בכך  כי  ָוֵאֶפר",  ָעָפר 

לעורר רחמים לפני המקום.
'דרושים ולקחי מוסר' (לתלמיד מהר"ם בנט)

אברהם עומד בצדקו
"ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמקֹמֹו" (יט לג)

על מסר נפלא הטמון בפסוק זה עמד הצדיק רבי יחזקאל שרגא 
משינֹוֶבה:

על אף שתחינתו של אברהם אבינו לא נשאה פרי, וסדום הפכה 
לגופרית ומלח, בכל זאת לא התעצב אברהם ולא נפל ברוחו, 
אלא עמד איתן באמונתו הזכה והתמימה כי כל פועל ה' צדק 

והמשיך לעבוד את ה' מתוך שמחה וטוב לבב.

חלישות  שום  ללא   – ִלְמקֹמֹו"  ָׁשב  "ְוַאְבָרָהם  כאן:  שנאמר  זהו 
הדעת ורפיון, שב הוא לאותה דרגה רוחנית שעמד בה בתחילה, 

'דברי יחזקאל'טרם ניגש לבקש על סדום.

אברהם תיקן את תפילת השחר
"ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם" (יט כז)

מהמילים: "ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם" דרשו חכמים (ברכות ו ב) שאברהם 
תפילה'  אלא  עמידה  'אין  שהרי  שחרית,  תפילת  תיקן  אבינו 
ככתוב (תהלים קו ל): "ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל". ותמהו המפרשים, 
לכאורה  מוכיחה  עבר,  בלשון  המופיעה  'עמד'  תיבת  הלוא 

שכבר התפלל קודם השכמתו בבוקר?

ביאור חריף, כדרכו, אמר רבנו יהונתן אייבשיץ: 

ידועה היא דעת הרמב"ם (תפלה א א) שמעיקר דין התורה חייב 
אדם להתפלל פעם אחת בכל יום, ואבותינו הם שהרחיבו חובה 
זו לשלוש פעמים בכל יום. מעתה, אילו היה הכתוב מזכיר רק 
את עובדת עמידתו של אברהם להתפלל, היה מקום לומר שלא 
"ֲאֶׁשר  נאמר:  לפיכך  הבסיסית,  התפילה  חובת  על  דבר  הוסיף 
התפילה  חובת  עיקר  שאת  ללמדנו  עבר,  בלשון   – ָׁשם"  ָעַמד 
המלאכים  שהלכו  בעת  [בערב,  הראשונה  בעמידתו  קיים 

לסדום (לעיל יט א)] ועתה הוסיף ותיקן תפילת שחרית.
'יערות דבש' ח"ב דרוש יח

השכינה שורה למראשותיו של החולה
"ִּכי ָׁשַמע ֱאִהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" (כא יז)

נג): "מכאן  (ב"ר  המדרש  דברי  את  רש"י  הביא  לפסוק  בפירושו 
קודמת  והיא  עליו,  אחרים  מתפלת  החולה  תפלת  שיפה 

להתקבל", ויש להבין כיצד נרמז הדבר בפסוק.

ביאר רבי יהונתן אייבשיץ:

יותר  קרובה  החולה  תפילת  כי  מבואר  ב)  יב  (שבת  בגמרא 
להישמע, כיוון שהשכינה שורה למעלה מראשו. לפי זה אפשר 
ֶאל  ֱאִהים  ָׁשַמע  "ִּכי  הפסוק:  את  חכמים  דרשו  שכך  לומר 
'בראש')  אותיות  ('באשר'   – ָׁשם"  הּוא  "ַּבֲאֶׁשר  מחמת  ַהַּנַער",  קֹול 

שהשכינה שרתה למעלה מראשו של ישמעאל.
'תפארת יהונתן'

תפילת המנחה – במקום מנחה
"ַוַּיֲעקֹד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶׂשם אֹתֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים" (כב ט)

מנחה  שחרית,  תפילות:  שלוש  להתפלל  זוכים  אנו  יום  בכל 
על  מכונות  וערבית  שחרית  שתפילות  כשם  לכאורה,  וערבית. 
שם הזמן שבו הן נאמרות, כך גם תפילת המנחה צריכה הייתה 
יח):  נה  (תהלים  אומר  הכתוב  ואף  הצהריים',  'תפילת  להיקרא 
"ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה", ומהו פשר שמה המיוחד?

ביאר רבי חיים מפרידבורג, אחי המהר"ל מפראג:

תהה  המזבח  גבי  על  השלום  עליו  אבינו  יצחק  שנעקד  בשעה 
בפני אביו: הלוא עם כל קרבן יש להקריב מנחה (במדבר כח ה), 
את  ותיקן  מיד  עמד  כן  על  מנחה?!  בלא  מעלים  אותי  ומדוע 
קרבנו,  עם  להביא  עליו  שהיה  המנחה  כנגד  המנחה,  תפילת 

ומאז נקבע כך שמה לדורות.
'אגרת הטיול' חלק הפשט ערך מנחה

פרשת וירא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שכינה

פני ם

בזכות אמן התפילה מתקבלת 
"ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן" (יח ג)

זאת  מלבד  'אמ"ן'.  תיבות  ראשי  ָמָצאִתי"  ָנא  "ִאם 
רמזה  בכך  'אמן'.  המילה  טמונה  נא",  "אם  במילים 
חן  לשאת  זוכה  אמן  עניית  על  המקפיד  כי  התורה 
שהפסוק:  א)  (מ  הזוהר  בתיקוני  שמובא  כפי  ה',  בעיני 
המקפיד  על  נאמר  ט)  נח  (ישעיה  ַיֲעֶנה"  ַוה'  ִּתְקָרא  "ָאז 

על עניית אמן.
'נועם חן' (לרנ"ג וויינטרויב) עמ' ה

אמן מצילה מגזרות קשות
"ְוכֹל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" (יט יב)

"הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" – סופי תיבות 'אמן'. מכאן שבזכות 
עניית אמן ניצול האדם מכל גזרות רעות, כפי שאמרו 
חז"ל (תיקו"ז מ א): "העונה אמן בכל כחו קורעין לו גזר 

דין של שבעים שנה".
'ויקח משה'

בזוהר הקדוש נאמר ש'צדיק' הוא ראשי תיבות: צ' אמנים, ד' קדושות, י' קדישים, 
ק' ברכות, ואין אדם נקרא צדיק אלא אם הקפיד על ארבעה דברים אלו בכל יום.

כתוב כאן דבר עצום – אם חסר אחד מהדברים האלה, זה כבר לא צדיק! אין זה עניין 
של עוד 'אמן' או פחות 'אמן'... אנו עוסקים כאן בבניין של 'צדיק', ואם חסרה אמן 

אחת, כל הבניין של ה'צדיק' חסר! יש לנו כאן 'בעל מום'...
מדברי הגר"ש פינקוס זצ"ל, 'נפש שמשון' – סידור התפילה עמ' קלח

אמירת ברכות השחר בחברותא הינה דרך קלה ובטוחה 
ביותר להשלמת צ' אמנים ביום (משנ"ב ו כג).
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הן  סיפורים,  מעט  לא  נשמעו  במניין  תפילה  על  המקפיד  של  ושכרו  מעלתו  על 
אותנטי  תיאור  למצוא  נוכל  שלפנינו  בסיפור  אנו.  מדורנו  והן  שלפנינו  הדורות  מן 
ומרגש שנשמע מפי בעל המעשה, יהודי שמסר נפש על תפילה במניין וזכה שחייו 

ניתנו לו לשלל בהשגחה פרטית מופלאה וחושית.

***

הרב יעקב, אברך יקר שהתגורר באחת הערים הדרומיות, עסק להשלמת פרנסתו 
כסופר סת"ם. כיוון שבאזור מגוריו יצא לו שם של סופר מומחה שיראתו קודמת 
לחכמתו רבים ביקשו להימנות על חוג לקוחותיו. אולם הוא לא מיהר לקבל הזמנות 
לעבודה, מהסיבה הפשוטה שאת רוב שעות היום הוא הקדיש לעמל התורה, מה 

שהותיר בידו שעות בודדות ביום שבהן התפנה לכתיבה.

הלילה  בשעות  דווקא  לפַנות  יעקב  הרב  בחר  מועטות  עבודה  שעות  אותן  את 
המאוחרות. בשעות שקטות אלו, כשהמוח צלול והאוויר נקי ושקט הספק כתיבתו 
לחדרון  הוא  פנה  ערבית,  תפילת  לאחר  יום  בכל  כך,  היום.  משעות  יותר  רב  היה 
ששכר בפאתי השכונה ועסק בכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות עד סמוך לחצות 

הלילה. בסיום עבודתו היה שב לביתו ופורש לשנת ליל.

היה זה באחד הלילות, בראשיתו של מבצע 'עמוד ענן'. הדרום כולו היה כמרקחה, 
והפחד והבהלה שררו בלב כול. מסיבות שאינן תלויות בו, באותו לילה הפסיד הרב 
יעקב את המניין הקבוע לתפילת ערבית, על כן החליט לכתוב בחדרו רק עד לשעה 

עשר וחצי בלילה, שעת המניין האחרון לתפילת ערבית.

דווקא באותו לילה אירע לרב יעקב מקרה שכבר זמן רב לא אירע לו; דקות ספורות 
וכשהתעורר  בכך,  שחש  מבלי  שולחנו  על  נרדם  הוא  בכתיבה,  שהתחיל  לאחר 

בבהלה הורו מחוגי השעון על השעה... אחת לפנות בוקר.

לא  הבוקר.  אור  עד  ולכתוב  להמשיך  הייתה  במוחו  שעלתה  הראשונה  המחשבה 
הייתה לו בררה. מוכרח היה לעמוד בקצב ההספקים, אך משאך נטל את הקולמוס 

בידו היכה בו לפתע הזיכרון; הוא טרם התפלל תפילת ערבית...

זו  קבלה  במניין.  אחת  תפילה  ולוּ  להפסיד  שלא  יעקב  ר'  הקפיד  רבות  שנים  מזה 
רבו  שבעצת  ולאחר  גדולה  לישועה  נזקק  עת  בחרותו,  מימי  עוד  עצמו  על  קיבל 

קיבל על עצמו להקפיד על תפילה במניין, נושע באופן פלאי.

למרות הניסיון הקשה, פסע הרב יעקב בצעדים נחושים לרכבו שחנה בסמוך, התניע 
ופנה לנסוע לכיוון בני ברק, שם ידע כי לבטח ימצא מניין גם בשעה מאוחרת שכזו.

אם נרצה לתאר את גודל ההקרבה שהיה עליו להקריב כדי לעמוד בקבלתו זו, די 
אם נציין כי מדובר היה בנסיעה בת שעה ורבע לכל צד הכוללת הוצאות דלק, תוך 
הקרבת שעות יקרות ובלתי חוזרות של כתיבה, דבר שיגרור בעקבותיו פיגור ניכר 

בהספקים.

היו לר' יעקב את כל הסיבות להשתכנע כי הפעם עליו לוותר, אולם הוא לא ויתר. 
הוא החליט לעמוד בקבלתו בכל מחיר, ובלבו היה סמוך ובטוח כי לא יארע לו כל 

נזק כתוצאה מנסיעתו.

גלגלי הרכב דהרו בכבישים הריקים, ולאחר שעה ארוכה עמדו רגליו של ר' יעקב 
על מפתן אחד מבתי הכנסת המרכזיים בבני ברק, שם עמד להתחיל מניין לתפילת 

ערבית. 

בלתי  רוח  התרוממות  מתוך  עליו  עברה  היא  כי  חש  יעקב  ר'  הסתיימה.  התפילה 
רגילה, ולא התפלא. הן לא בכל יום זוכה אדם להתפלל במסירות נפש שכזו. היישר 
מבית הכנסת מיהר לרכבו תוך שבלבו פיעמה תקווה קלושה כי אולי יספיק לכתוב 

מעט בטרם יאיר הבוקר.

בשל השעה המאוחרת לא מצא הוא לנכון לטלפן לביתו טרם נסיעתו כדי להודיע 
על התכנית הבלתי צפויה, אלא שכעת, במהלך הנסיעה חזור צלצל הטלפון הנייד 
בכיסו. ר' יעקב הופתע לראות על הצג את המספר המוכר של הבית ומיהר לענות.

מעבר לקו נשמע קולה המבוהל של זוגתו, על רקע קולות ילדיו הבוכיים.

ר' יעקב הבין כי דבר מה אירע. היה זה, כאמור, בעיצומם של ימי מלחמה, הפחד 
הדרך,  בצד  רכבו  את  לעצור  מיהר  הוא  בלבו.  קיננה  והחרדה  האוויר,  את  מילא 

והתאמץ להבין מבעד לבליל הקולות מהו פשר הטלפון הבהול.

שפלים  מרצחים  ידי  על  שנשלח  טיל  כי  בקצרה  אשתו  לו  סיפרה  חנוק  בקול 
מרצועת עזה, פגע זה עתה פגיעה ישירה באחד הבתים בשכונתם. הפרטים עדיין 
לא ברורים אולם משום שקול הנפץ נשמע מכיוון החדר השכור שבו נהג לכתוב, 

מיהרה לוודא את שלומו. כעת רווח לה.

הסמטה  מגוריו.  לשכונת  נכנס  כאשר  לו  ציפתה  והמפעימה  הגדולה  ההפתעה 
השקטה שבה שכן חדר עבודתו רחשה כעת פעילות ערה. כוחות רבים של משטרה 

נראו במקום,  והבהלה הייתה רבה. משהתקרב קצת יותר התחוור לו גודל הנס.

הקרוב  הלילה  את  לעשות  תכנן  ובו  לילה,  בכל  לשבת  היה  רגיל  שבו  החדר 
גולות  באלפי  עמוס  היה  שראשו  קטלני  גראד  מטיל  ישירה  פגיעה  ספג  בכתיבה, 
מתכת שהתפזרו בכל הסביבה. מערכת המכ"ם המשוכללת לא הצליחה לזהות את 
שתקדם  מבלי  פגע  והטיל  שניהם,  הופעלו  לא  הברזל'  'כיפת  כמו  האזעקה  הטיל, 

לו התרעה.

הוא  והנה  בלבם,  הספידוהו  כבר  משתאים.  בו  הביטו  היטב  שהכירוהו  השכנים 
מופיע בפניהם במלוא קומתו. הדבר נדמה בעיניהם כתחיית המתים של ממש.

מצדו, ר' יעקב ידע היטב בזכות מה ניצל. הנס הגלוי לא הותיר בידו כל ספק. הוא 
רק  אילו  המחשבה;  בראשו  חלפה  כאשר  והצטמרר  והמנותץ  ההרוס  בחדר  הביט 

היה נכנע ומוותר על קבלתו, היכן היה נמצא עתה, אם בכלל...

'אמונה  שלמה' וילך

סיום 'פסוקי דזמרה'
בחלק הראשון של 'פסוקי דזמרה' שיבחנו והיללנו את הבורא יתברך, באמצעות אמירת פסוקי 'הודו' 
ו'יהי כבוד' ומזמורי 'הללוי-ה' המביעים את גדלות מלכותו יתברך המתגלה בכל רגע ורגע במהלך קיום 

העולם ובריותיו.

את סיומו של חלק זה המורכב רובו ככולו מפסוקי ספר התהלים ומזמוריו, אנו חותמים באמירת סדרת 
ׁשֵֹכן  ִמִּצּיֹון  ה'   ָּברּו" נג).  (פט  ְוָאֵמן"  ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ה'   ָּברּו" התהלים:  ספר  מתוך  אבודרהם)  (ראה  פסוקים 
ִים ַהְללּוָי-ּה" (קלה כא). "ָּברּו ה' ֱאקִים ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו; ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם  ְירּוָׁשלִָ

ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן" (עב יח-יט).

רומזים  שהם  האחרונים  בשם  עי"ש)  נד  העבודה  (עמוד  משה'  ה'מטה  הביא  אלו  פסוקים  לאמירת  טעם 
חמש  כנגד  תיבות,  חמש  יש  לעולם'  ה'  'ברוך  הראשון:  בפסוק  בתפילה;  מרכזיים  חלקים  לשלושה 
התיבות שבעניית 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד', הפסוק השני: 'ברוך ה' מציון' מורכב משש תיבות, כנגד 
פסוקי 'שמע ישראל' ו'ברוך שם' שבכל אחד מהם יש שש תיבות, ואילו הפסוקים האחרונים: 'ברוך ה' 

מציון' 'וברוך שם כבודו' מורכבים מי"ט תיבות, כמניין ברכות שמונה עשרה (בתוספת ברכת 'ולמלשינים').

עוד הביאו האחרונים ('צלותא דאברהם' – 'עמק ברכה' ע"פ ספר הפרדס לרש"י) כי פסוקים אלו שיש בהם לשון 
מזמורי  שהם  דזמרה  פסוקי  לעיקר  'ישתבח')  (כברכת  שלאחריה'  'ברכה  כעין  משמשים  ומלכות  ברכה 
היו  דזמרה  בפסוקי  להפסיק  הוצרכו  שאם  מהראשונים  כמה  נהגו  כך  כי  שם  הביאו  ואכן  'הללוי-ה'. 

מזכירים פסוקים אלו שהם כעין 'ברכה שלאחריה'.

אמן בעולם הזה ואמן לעולם הבא
במדרש (תנחומא ַצו ט) הובאו דברי רבי יהודה בן גדיא שדרש מפסוקים אלו: "כל מי שעונה אמן בעולם 
הזה, זוכה ועונה אמן לעולם הבא, מנין? 'ברוך ה' אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן', מהו אמן 

ואמן? אמן בעולם הזה ואמן לעולם הבא!".

על עניית אמן בעולם הבא הובא במדרש (תנדב"א זוטא פ"כ) אחר תיאור סעודת עורו של לוויתן המוכנה 
ומניחה  התורה  את  הוא  ברוך  הקדוש  מביא  ומברכין,  ושותין  שאוכלין  "אחר  לבוא:  לעתיד  לצדיקים 
לפני  אגדה  של)  (קדיש  דוד  ואומר  ובהלכות.  ובהיתר  באסור  ובטהרה  בטומאה  בתורה  ועוסק  בחיקו, 
הקדוש ברוך הוא, ועונין הצדיקים: 'יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים' בגן עדן, ופושעי 
ישראל עונין אמן מתוך גיהנם. אומר להן הקדוש ברוך הוא למלאכים: 'מי הן הללו שעונין אמן מתוך 
(צרה)  בעקה  בגיהנם  שהן  פי  על  שאף  ישראל,  פושעי  הללו  עולם:  של  'רבונו  לפניו:  אומרים  גיהנם?' 
גדולה מתחזקים ואומרים לפניך אמן'. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת: 'פתחו להן גן עדן ויבאו 
'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים' – אל תקרי אמונים אלא  ויזמרו לפני, שנאמר (ישעיה כו ב): 

שאומר אמן".

נראה כי לא בכדי מסתיימים פסוקי דזמרה בעניית 'אמן ואמן', כי בכך אנו משלימים, מאשרים ומאמתים 
את כל הברכות והשבחים שהזכרנו עד כה, הן את אלו הנגלים לעינינו במהלך חיי העולם הזה, והן את 
אלו הנסתרים מעינינו בזה העולם, אך עתידים להתגלות לעיני כל בשר לעתיד לבוא בעת שייגלה כבוד 

ה' לעיני כל בשר (ע"פ 'נפש שמשון' סידור התפילה, 'לבקר רנה').

הטעם שנברא העולם באות בי"ת
המדרש  את  כאן  שנציין  הראוי  מן  אלו,  בפסוקים  אנו  שמביעים  הגדול  השבח  אודות  על  דברנו  מדי 

הנפלא המובא ב'ילקוט שמעוני' (בראשית ֶרֶמז א) על הפסוק (תהלים לג ו): "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו":

"אמר רבי עקיבא אלו עשרים ושתים אותיות שבהן נתנה כל התורה כולה... ובשעה שבקש לבראות את 
העולם ירדו ועמדו לפני הקדוש ברוך הוא; זה אומר לפניו: 'בי תברא את העולם', וזה אומר לפניו: 'בי 
תברא את העולם...' ואחרי כולן נכנס בי"ת ואמר לפניו: 'רבונו של עולם, רצונך שתברא בי את העולם, 
שבי אומרים בכל יום: 'ברוך ה' לעולם אמן ואמן''. השיב הקדוש ברוך הוא: 'הן, ברוך הבא בשם ה''! מיד 

קיבלוֹ הקדוש ברוך הוא וברא בו את העולם בבי"ת שנא' (בראשית א א): 'בראשית ברא'".

'אמן ואמן' במקום תשעים אמנים
לסיום נביא את העצה הנפלאה שהביא בעל 'בן איש חי' (פר' וישב אות טו) בשם ספר 'כתר מלכות' מכתב 
יד, שבאמצעותה יוכל כל אדם להגיע בכל יום, גם בעת שהוא אנוס מלקיים את תקנת חז"ל (ראה תיקו"ז 

י"ט, דף מ ב) לענות בכל יום תשעים אמנים:

"מנהג יפה לומר האדם בכל יום פסוק: 'ברוך ה' לעולם אמן ואמן' חמשה וארבעים פעמים, ובאומרו 
'אמן ואמן' יכוון בשם השילוב של הוי"ה אדנ"י, וזה הפסוק יועיל לו במקום תשעים אמנים שחייב אדם 
לומר בכל יום, בעת שהוא אנוס ואינו יכול לענות, כגון שהוא יושב בבית לבדו ואין הולך לבית הכנסת 

מחמת אונס".

על דברי ה'כתר מלכות' הוסיף ה'בן איש חי': "ונראה לי דמנהג יפה הוא זה, וכן אני נהגתי לומר פסוק 
זה כמספר הנזכר בכל יום אחר פרשה של ברכת כוהנים שאנחנו אומרים אחר ברכות השחר בכל יום, 

ועשיתי כן כדי שלא תשתכח אמירתם ממני, מאחר שעשיתי לה זמן קבוע".

כאן המקום לציין עצה נוספת שכתב הרמ"ע מפאנו (שו"ת, סי' קט) שבאמצעותה יוכל כל אדם להשלים 
בנקל עניית צ' אמנים ביום ובכך להיקרא 'צדיק גמור' (כדברי הזוהר שם):

"ומה טוב להנהיג שש"ץ יברך ברכות השחר בקול רם... ולא זו בלבד אלא חברים הישנים בחדר אחד, 
וכגון הני ציפי דבי רב (תלמידי הישיבות) ישכימו לברך כל אחד לעצמו וחבריו יענו אמן ואחר כך אל בית 
אלוקים יהלכו ברגש. ומי שמברך לעצמו ואחר כך אשתו ובניו גדולים וקטנים מברכים לו כהאי גוונא, 
הרבים  את  לזכות  זה  אחר  זה  הכנסת  בבית  למברכים  הדין  והוא  מאלה,  יותר  האהובים  רעים  לך  אין 

שיענו אמן בכינופיא".

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברוך ה' לעולם אמן ואמן

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

אין פגיעה אלא תפילה


