
להתפלל במקום ראוי וכשר
"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה; ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" (כח י-יא)

יעקב  שכשהגיע  פירשו  ב)  צא  (חולין  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
(הר  אבותי  שהתפללו  במקום  שעברתי  "אפשר  שאל:  לחרן 
ולחזור,  דרכיו  את  לתקן  דעתו  נתן  התפללתי?"  ולא  המוריה) 

ומיד נעשה לו נס והתקצרה לו הדרך.

מדרשם  בית  היה  שצר  הברית  בארצות  קהילה  בבני  מעשה 
בימים  בו  להתפלל  שהתעתדו  הרבים  המתפללים  את  מהכיל 
הנוראים. ביקשו הללו לשכור אולם רחב ידיים ששכן בקרבת 
מקום ולערוך בו את התפילות. כיוון שאולם זה שימש במהלך 
הגאון  לפני  בשאלה  באו  ופריצות,  הוללות  למסיבות  השנה 

מטשיבין זצ"ל, האם מותר להם להתפלל בו.

האמורים,  הגמרא  דברי  את  מטשיבין  הגאון  הביא  בתשובתו 
ראוי  מקום  בחירת  חשובה  כמה  עד  ללמוד  נוכל  שמהם 
לתפילה: יכול היה יעקב להתפלל בכל מקום ששהה, ולמרות 
זאת הסכים לחזור מרחק עצום כדי להתפלל במקום שהתפללו 
מכך  להיווכח  שניתן  כפי  עמו  הסכימו  משמים  ואף  אבותיו, 
קדושת  מוסיפה  כמה  עד  למדנו  מכאן  הדרך.  לו  שקפצה 
להתפלל  שאין  בוודאי  וכמה  כמה  אחת  ועל  לתפילה,  המקום 

במקום המשמש להוללות ולפריצות.
'ישורון' כרך יג עמ' רע

תפילת ערבית רשות היא

"ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש" (כח יא)

תפלת  שתקן  למדנו  תפלה...  לשון  פירשו  ורבותינו   – "'ויפגע' 
ערבית" (רש"י).

במסכת ברכות (כז ב) הביאה הגמרא את דעת רבי יהושע הסובר 
תפילת  חובה,  בגדר  שהן  ומנחה  שחרית  מתפילות  שבשונה 
ערבית אינה אלא רשות. רבים תמהו במה השתנתה תפילה זו 

מיתר התפילות?

ביאר רבי יוסף שאול נתנזון מלבוב:

הייתה  וכוונתו  חדשה,  תפילה  לתקן  יעקב  ביקש  לא  מעיקרא 
ששקעה  כיוון  אך  אביו.  שתיקן  המנחה  תפילת  את  להתפלל 
ומתוך  ערבית,  תפילת  שהתפלל  נמצא  זמנה  טרם  השמש  לו 
כך נקבע לדורות שיש להוסיף על שתי התפילות שהיו עד אז 
יעקב  לכך  התכוון  שלא  כיוון  מקום  ומכל  ערבית.  תפילת  את 

מלכתחילה, לפיכך נקבעה היא כרשות ולא כחובה.
'דברי שאול'

כוחו של נדר בעת צרה
"ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר" (כח כ)

"'לאמר' - לדורות, כדי שיהיו נודרים בעת צרתן" (ב"ר ע א).

מחסן  לבוב;  בעיר  שנה  מאות  כשלוש  לפני  אירע  נורא  אסון 
חומרי נפץ שהתפוצץ בפתע פתאום גרם לבתים רבים ברובע 
באותו  נהרגו  לבוב  מיהודי  רבים  יושביהם.  על  לקרוס  היהודי 
אסון, וביניהם אשתו ובתו הצעירה של הגאון בעל 'פני יהושע' 
זי"ע. אף ה'פני יהושע' עצמו נקבר תחת ההריסות בלא יכולת 
להיחלץ, ובתוך עומק צרתו הלך בדרכו של יעקב אבינו ונדר 

נדר לה', כפי שהעיד על עצמו בהקדמתו לסדר נשים:

"אז אמרתי, עודני בתוך הגל: אם יהיה אלקים עמדי והוציאני 
גבולי  להרבות  נאמן  בית  לי  ויבנה  לשלום  הזה  המקום  מן 
ולשקוד  המדרש  בית  מכותלי  עצמי  אמנע  לא  בתלמידים, 
של  בעומקה  וללון  ופוסקים  הש"ס  בסוגיית  העיון  דלתי  על 
הלכה... אני טרם אכלה לדבר הדברים אל לבי, שמע ה' בקול 
עניי ונתן לי מהלכים בין העומדים כמין שביל ממש נעשה לי 
ויצאתי בשלום בלי פגע... אז ידעתי נאמנה כי מה' היה הדבר".

להקפיד לומר: 'אם ירצה ה''

"ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם ִיְהֶיה ֱאקִים ִעָּמִדי" (שם)

אחד מחסידיו של הרה"ק בעל 'תורת חיים' מקוסוב בא להיפרד 
מרבו אחר שהסתופף בצלו משך זמן מה. הוא סיפר כי בתכניתו 
מלברכו  הרבי  נמנע  כדרכו  שלא  זאבלטוב.  לעיירה  לנסוע 
על  לשוב  נאלץ  מהרה  שעד  אלא  החסיד,  נסע  הדרך.  בברכת 
עקבותיו, הואיל והגשר שעליו היה אמור לחצות את הנהר קרס 

תחתיו, ודרכו נחסמה.

מששב האיש לקוסוב, הביע תמיהתו בפני הרבי: "מדוע שתק 
רבנו כששאלתי לדעתו ולא אמר לי מראש שלא כדאי לי לנסוע 

עתה לזאבלטוב?"

הרבי  לו  השיב  להיות",  העתיד  את  ידעתי  לא  כמוך,  אני  "אף 
לדרך  לצאת  תכניתך  על  לי  שסיפרת  שבעת  "אלא  אתר,  על 
'אם  איד':  מ'ערליכער  המתבקשות  המילים  את  להוסיף  מבלי 
ירצה ה'', הבנתי שלא תצלח דרכך ועל כן לא בירכתיך בברכת 
הדרך". הוסיף הרבי ואמר: "דבר זה למדתי מיעקב אבינו עליו 
ַיֲעקֹב  'ַוִּיַּדר  התורה:  עליו  שהעידה  את  לפרש  יש  וכך  השלום, 
ֶנֶדר ֵלאמֹר' – יעקב נדר נֶדר שלפני כל פעולה יקדים ויאמר: 'ִאם 

ִיְהֶיה ֱאקִים ִעָּמִדי'".
'שרפי קודש' עמ' תמט

היכן ביקש יעקב לשוב 'שלם מן החטא'?

"ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל... ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום..." (כח כ-כא)

את לשון הכתוב "ְבָׁשלֹום" פירש רש"י: "שלם מן החטא שלא 
אלמד מדרכי לבן".

בגופו',  'שלם  כפשוטו:  הפסוק  את  רש"י  פירש  שלא  בטעם 
המעשה  פי  על  בראד,  של  רבה  תאומים  לייב  אריה  רבי  ביאר 
נחמני  בר  שמואל  רבי  של  בעירו  ב):  ח  (תענית  בגמרא  שהובא 

העיר  תושבי  פנו  להם  בצר  באחת.  ומגֵפה  רעב  ובאו  דבר  נפל 
לרבי שמואל בר נחמני וביקשו שיורה להם דרך תפילה. השיב 
להם: "התפללו שיתבטל הרעב ויחזור השובע לעולם, וממילא 
תתבטל המגֵפה. שהרי כלל הוא בידינו שאין הקדוש ברוך הוא 
מוריד שובע לעולם אלא כדי שיחיו בו הבריות, ככתוב (תהלים 

קמה טז): 'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי'".

אף כאן, כאשר הקדים וביקש יעקב: "ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל", הרי 
כָּלל בכך בקשה על שלֵמות הגוף, ומכך ששב וביקש "ְוַׁשְבִּתי 
להיות  ולבקש  להוסיף  הייתה  שכוונתו  רש"י  הסיק   – ְבָׁשלֹום" 

שלם מן החטא.
'יעלת חן'

לאה בקעה שערי שמים
"ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות" (כט יז)

מנהג  פי  על  שהרי  תפילה,  של  כוחה  גדול  כמה  וראה  בוא 
אך  הבכור,  לעשו  להינתן  אמורה  הבכירה  לאה  הייתה  העולם 
כיוון שבכתה והתחננה לפני ה' שלא תיפול בידיו, זכתה ונישאה 

ליעקב (רש"י ע"פ ב"ר ע טז).

הוסיף וכתב האלשיך הקדוש:

מלבד סיבה זו, היו סיבות רבות נוספות לכך שיעקב יבחר ברחל 
על פני לאה אחותה, כמפורט בכמה וכמה פסוקים בפרשתנו. 
למרות זאת הצליחה לאה בכוח תפילתה לבקוע שערי שמים 
ולזכות  יעקב,  של  והשתדלותו  רצונו  פני  על  אף  ולהעפיל 
כאלוקינו  אין  כי  אומר  "הוי  מישראל.  שבטים  ששה  להעמיד 
יתברך  הוא  יעזרנו  אשר  טוב  וטוב  באמת,  יקראוהו  אשר  לכל 

מכל משכימי קום בכל כוחות שבעולם".
'תורת משה'

הודאתה המיוחדת של לאה
"ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה" (כט לה)

שלושת  על  לאה  הודתה  טרם  עתה  עד  וכי  הדבר:  תמוה 
השבטים שזכתה להעמיד בישראל?

בלידותיה  לה'  לאה  שהודתה  בוודאי  שיק:  המהר"ם  פירש 
וללדת  חלקה  על  יתר  ליטול  כשזכתה  שעתה  אלא  הקודמות, 
בן רביעי ליעקב, תהתה: וכי רק "ַהַּפַעם" – בשעת הלידה "אֹוֶדה 
ֶאת ה'"? והלוא צריכה אני להודות על כך בכל רגע בחיי! "ַעל 
להודות  תזכור  שמו  שבאמצעות  כדי   – ְיהּוָדה"  ְׁשמֹו  ָקְרָאה  ֵּכן 
לבורא תמיד, וכפי שאמר דוד המלך עליו השלום בתהלים (לד 

ב): "ֲאָבֲרָכה ֶאת ה' ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתוֹ ְּבִפי".

על פי יסוד זה פירש בעל 'דעת סופר' מפרשבורג את דברי רבי 
הוא  ברוך  הקדוש  שברא  ב): "מיום  ז  (ברכות  רשב"י  בשם  יוחנן 
את עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה 

לאה והודתו, שנאמר: 'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה''".

הודו  לא  לאה  שבאה  עד  וכי  הגמרא:  דברי  על  תמהו  רבים 
במקראות  והלוא  להם,  שאירעו  נסים  על  הקדושים  האבות 
מפורשים מצינו שהודו לה' יתברך? ולאור האמור ניתן לפרש: 
אבותינו אכן הודו לה' בשעה שנעשו להם נסים, אך לאה הייתה 

הראשונה שעשתה לעצמה סימן כדי שתזכור לשוב ולהודות 
על חסדי ה' בכל יום תמיד.

פרשת ויצא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שר

(

פני ם

אמן מפי שניים
"ְוַיֲעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאקִים" (לב ב)

כתב הרמ"ע מפאנו:

גם  'אמן',  פעמים  ב'  בגימטרייה  האלקים'  'מלאך 
מכאן  ללמוד  ויש  'אמן',  פעמים  ב'  בגימטרייה  'יעקב' 
רעים- שני  בפני  לברך  האדם  ישתדל  שלכתחילה 

מקשיבים שיענו אחריו 'אמן'.

'עשרה מאמרות' [לרמ"ע מפאנו] מאמר חיקור דין ב טו

כך פירש בעל 'דברי ישראל' ממודז'יץ (נפ' י"ג בכסלו תרפ"א) 

את שאנו אומרים בברכת המזון:

"כן יברך אותנו… בברכה שלמה ונאמר אמן":

נרמזו כאן דברי הזוהר (וילך רפה ב) שהמקפיד על עניית 

אמן ממשיך על עצמו שפע רב – "כן יברך אותנו… 

בברכה שלמה" בזכות "ונאמר אמן".

ומתברכים. ים  נ עו  , אמן
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'רמת  שכונת  של  הידוע  ביטאונה  ברמה',  'קול  בביטאון  שהובא  שלפנינו  הסיפור 
אלחנן' בבני ברק, ונשמע בשנית מפי בעלי המעשה, מגולל את הנס הגדול שאירע 
פרטיה  כל  על  אמן  עניית  במצוות  המיוחדת  התחזקותם  בזכות  מרכסים  למשפחה 

ודקדוקיה:

הסיפור החל לפני כשנה ומחצה. בשנה זאת נפטר לבית עולמו רופא הילדים הנודע 
הרב דוקטור ירוחם אשר בנטל ז"ל.

'לניאדו' בנתניה  ד"ר בנטל ששימש בשנים האחרונות כמנהל הפגייה בבית החולים 
ובבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק, היה ידוע כיהודי בר אוריין, איש ספר וירא 

שמים.

מלבד מקצועיותו המיוחדת, נודע שמו של ד"ר בנטל לתהילה בזכות יראת השמים 
המיוחדת שנחון בה. למרות ידיעותיו המופלגות בענייני הרפואה הקפיד להתייעץ על 
כל צעד ושעל עם רבותיו הגדולים, אשר כמים הפנים לפנים השיבו לו אהבה וחיבה, 

ואף הם נועצו בו בשאלות הרות גורל שעלו על שולחנם מעת לעת.

רבים הם התינוקות שחבים לו את חייהם, ביניהם כאלו שנולדו במשקל נמוך במיוחד, 
לביתם  שהשתחררו  עד  ובמקצועיות  באחריות  בהם  טיפל  הרבה  במומחיותו  והוא 

כשהם בריאים ושלמים.

בנטל  ד"ר  ליצלן.  רחמנא  הידועה,  המחלה  אותו  תקפה  לחייו  האחרונה  בתקופה 
התייסר בייסורים קשים, אך למרות כל זאת לא חדל מעבודתו המסורה להציל עוד 

ועוד תינוקות ולסייע להורים רבים להעמיד דורות בישראל.

באותם חודשים קשים השתדלו בני משפחתו ומכריו לקבל על עצמם חיזוקים שונים 
במטרה  משפחתו  בני  שהכינו  המיוחד  המבצע  בלט  החיזוקים  בין  כאשר  לרפואתו, 
להתחזק ולחזק את כל בני המשפחה במצווה הכבירה של עניית אמן. כידוע, עניית 
אמן היא מצווה קלה, אך מאידך כיוון שעיקר גדולתה תלויה בכוונת ענייתה על כל 

ברכה לפי עניינה, לפיכך היא דורשת מחשבה וכובד ראש.

שעליהן  קטנות  ממשבצות  המורכב  פסיפס  גדול  נייר  כרזת  על  ציירו  הם  כך  לצורך 
ברכות,  של  קבוצות  ארבע  נרשמו  הכרזה  בראש  ארבע.  עד  מאחת  ספרות  רשומות 

כאשר כל קבוצה סומנה במספר ובצבע שונה.

כל אחד מבני הבית שבירך ברכה, הדביק על הכרזה מדבקה בצבע התואם לקבוצה 
שהברכה שייכת לה, וכך אט אט התמלאה הכרזה במדבקות זוהרות. כדי להגדיל את 
החוויה סודרו הברכות באופן שבאמצעות הדבקה נכונה של המדבקות ייווצרו מילים 

ומשפטים הקשורים לאמן, דבר שהעצים את ההנאה מהמבצע המאתגר והתועלתי.

ועל  בקול  הברכות  אמירת  על  יותר  להקפיד  הילדים  החלו  המבצע  בעקבות  כצפוי, 
נפטר  לב,  למגינת  מכן,  לאחר  מה  שזמן  אף  על  הראויה.  בכוונה  אחריהן  אמן  עניית 
חשו  הם  עוז.  וביתר  שאת  ביתר  במבצע  הילדים  המשיכו  עולמו,  לבית  הדגול  הסב 
בלבם כי במעשיהם הם גורמים נחת רוח ועילוי נשמה לסבם הגדול, והדבר הֵסב להם 

קורת רוח וסיפוק.

בהתלהבותם הרבה סיפרו הילדים לחבריהם על המבצע, ואט אט הפך הוא לשיחת 
והפלקט  המיוחד  המבצע  על  השמועה  עברה  לאוזן  מפה  רכסים.  ילדי  בקרב  היום 
עשרות  בכמה  צולם  המבצע  וגיליון  להתחזק,  ביקשו  רבים  אליו.  שנלווה  המרהיב 

עותקים והופץ במחיר הקרן לכל דורש ומבקש.

צלצל.  בנטל  משפחת  בבית  הטלפון  מכשיר  השבתות.  ממוצאי  באחד  זה  היה 
אחת  כאם  שהזדהתה  אישה  של  נרגש  קול  נשמע  לקו  ומעבר  הורמה  השפופרת 
המשפחות הדרות בשכונתם. היא סיפרה לגב' בנטל כי זמן מה קודם לכן רכשה את 
הילדים  חדר  קיר  על  רחב  דבק  בנייר  הודבקה  הכרזה  ה'אמן'.  של  המיוחדת  הכרזה 
בבית המשפחה, ובשבועיים האחרונים הפסיפס כבר הספיק להתמלא בחציו ולחשוף 

מקצת מהמילים ש'נחבאו' בתוכו.

הוסיפה האישה וסיפרה: "בשעה מוקדמת למדיי, בבוקר יום השבת, התעוררו כל בני 
הבית לשמע זעקותיו המחרידות של אחד הילדים.

על  התלויה  הכרזה  לעבר  המצביע  המבועת  בילד  והבחנו  לחדרו  במהירות  ניגשנו 
הקיר. מבט קצר הספיק כדי שנבין את גודל הנס שאירע לנו; אל אחת מפיסות נייר 
הדבק שבאמצעותן הוצמדה הכרזה לקיר, דבוק היה נחש מת. הנחש שנראה גדול 
כוחותיו  בכל  שניסה  אף  על  הפלא,  ולמרבה  הדבק,  לפיסת  בראשו  נדבק  ומאיים, 

להשתחרר לא עלה הדבר בידו. 

אחד השכנים שבקי היה בטבעם של נחשים הוזעק למקום והתפעל עד עמקי נשמתו 
מהנס העצום שהתרחש מול עיניו. 'מדובר בנחש ארסי ומסוכן', ציין האיש, 'אינני יכול 
להסביר כיצד לא הצליח להשתחרר מפיסת הדבק שאליה נדבק, ומדוע לא הזיק לאי 
מי מילדיכם בטרם טיפס על הכרזה, אין ספק כי התרחש כאן נס גלוי!', הוסיף האיש 

בהתפעלות בטרם עזב את הבית".

הדלת נסגרה מאחוריו, ובבית נותרו ההורים וילדיהם המומים מהנס הגדול שהתחולל 
למול עיניהם. הם לא היו זקוקים להסברים נוספים. בטוחים היו מעל לכל ספק מהי 
בחלקה  הייתה  שקרועה  הצבעונית  הכרזה  האימתני.  מהנחש  עליהם  שהגנה  הזכות 

העליון העידה על כך כאלף עדים.

את  והצילו  הנחש  את  בלמו  האחרונים  בימים  הבית  חלל  את  שמילאו  האמן  מלאכי 
הילדים מנשיכתו המסוכנת.

ויברך דוד
כהכנה לברכת 'ישתבח' מקדימים אנו ומזכירים את פסוקי 'ויברך דוד' ואת 'שירת הים', אשר מתוכם ועל 
פיהם ייסדו אנשי כנסת הגדולה את חמשה עשר השבחים המוזכרים בברכת 'ישתבח' (טור או"ח סי' נא). 
לדברי בעל 'ארחות חיים', חלק זה של התפילה נפתח בפסוקי 'ויברך דוד את ה'' משום שכל השירות 

שהוזכרו עד עתה היו משירי דוד המלך.

ארבעת הפסוקים הראשונים ב'ויברך דוד' (עד 'לשם תפארתך') הינם ציטוט הברכה שבירך דוד המלך עליו 
השלום את ה' אחר שנענו ישראל לבקשתו לתרום מכספם וזהבם לטובת בניית בית ה' (דה"י א כט י-יג). 
ישראל  בני  של  הודאתם  את  המבטאים  ו-יא)  (ט  נחמיה  מספר  נוספים  פסוקים  ששה  הובאו  אחריהם 
לקדוש ברוך הוא, בעת שזכו להיבדל מתוך בני הנכר שבקרבם שהו בתקופת גלות בבל, ולעלות לעיר 

הקודש והמקדש.

אף שברכה זו היא ציטוט מדבריו של דוד המלך עליו השלום שנאמרו לשעתם, צריך המתפלל להרגיש 
אנו  שאף  תפארתך',  לשם  ומהללים  לך  אנחנו  מודים  אלוקינו  'ועתה  בתיבות:  ובפרט  אמירתה,  בשעת 
מודים ומהללים על כל פרט ופרט מרבי רבבות החסדים והטובות שמרעיף עלינו הבורא יתברך מיום 
עומדנו על דעתנו ועד עצם היום הזה; הקדוש ברוך הוא גידלנו ופרנסנו, בירך אותנו ברוחניות ובגשמיות, 
להללו  עלינו  זאת  כל  על  תחתיות.  משאול  והעלנו  בידינו  החזיק  מיד  ליפול,  נטינו  חלילה  כאשר  וגם 

ולשבחו, לפארו ולרוממו מעומק לבנו בכל יום ויום, בשמחה ובטוב לבב ('עולת תמיד' פי"ז).

לעיני כל הקהל ויאמר דוד
הרבי ר' ברוך ממז'יבוז' רגיל היה לומר שאנשי העולם אינם מבינים לעומק את שיחת הצדיקים. נראה 
להם כביכול מספרים הם 'סיפורי מעשיות', אולם באמת אוצרים מעשיות אלו בקרבם סודות עמוקים 
הכתוב  את  הוא  פירש  צחות  בדרך  אמרה.  או  מעשה  בתוך  להטמין  הצדיקים  בחרו  שאותם  ונשגבים, 
בתפילה זו: 'ויברך דוד את ה'' – דוד בירך את הקדוש ברוך הוא בכל הכוונות הנסתרות, אולם 'לעיני כל 
('תולדות אדם'  הקהל ויאמר דוד' – לציבור השומעים נראה היה הדבר כאילו מספר הוא מעשה בעלמא 

פר' וישב).

כי כל בשמים ובארץ
בבואנו לשבח את הבורא יתברך, יכולה לאחוז אותנו רתת וחלחלה; וכי כיצד יוכל קרוץ מחומר להבין 
אף  בעוניינו,  נחמתנו  זאת  אכן  האין-סופיים?!  חסדיו  על  להודות  כדי  הבורא  גדולת  קצה  אפס  את  אף 
ה'נגלה'  בבחינת  שהוא  השפל  העולם  בזה  הושמנו  הרי  מקום  מכל  כלל,  יתברך  בו  תפיסה  לנו  אין  כי 
שבבריאה, ומן הפרטים הנראים לעינינו יכולים אנו להעלות בדעתנו את גדולתה של המערכת הנסתרת, 

שבה אין שיעור לגדלותו ותפארתו יתברך.

לפניו  הגישו  הדבש,  מתיקות  עוצמת  את  להבין  ומשביקש  מימיו,  דבש  טעם  שלא  לאדם  הדבר  דומה 
עצמו,  הדבש  של  במהותו  מושג  לו  אין  עדיין  זה  מאכל  טעימת  שלאחר  אף  על  בדבש.  שתובל  מאכל 
מכל מקום הרי עתה יוכל לקבל מושג והבנה כלשהי בעוצמת מתיקותו של הדבש, מה שלא היה מסוגל 

קודם לכן.

גודל  את  להבין  בידינו  אין  ובארץ';  בשמים  כל  כי  והגבורה...  הגדולה  ה'  'לך  כאן:  אומרים  שאנו  זהו 
אך  בפרוטרוט,  עליהם  להודות  יכולים  איננו  וממילא  ממעל,  בשמים  אשר  יתברך  ורוממותו  נפלאותיו 
מגדלותו הניכרת בארץ נוכל להבין עד כמה עצומה ונשגבה היא גדולתו בשמים ועל כך עלינו להודות 

בפה מלא ('בית דוד' [לרבי דוד טעביל ממינסק] דרוש ה).

נתינת צדקה ב'ואתה מושל בכל'
ה'משנה ברורה' (או"ח נא יט) הביא שהאריז"ל נהג לתת צדקה בעת שאמר: 'ואתה מושל בכל'. רבי יעקב 
קמינצקי, מסביר במנהג זה את הסיבה שאנו נוהגים לעמוד בשעת אמירת 'ויברך דוד', כמובא בטור (יור"ד 

שסא) שראוי לעמוד בשעת עשיית המצווה ('טללי אורות').

הייתה  קראקא  בעיר  הרמ"א  של  הגדול  הכנסת  בבית  כי  והעיד  הוסיף  יא)  (אות  יוסף'  כצאן  'נוהג  בספר 
צדקה  זצ"ל  הגאון  נותן  היה  שבה  זי"ע,  הרמ"א  של  עומדו  למקום  סמוך  המזרח,  בכותל  קבועה  קופה 

בשעת אמירת 'ויאמר דוד'.

בספרו 'באר משה' (פר' תרומה) ביאר הרה"ק מאוז'רוב מנהג זה, על פי מה שאמרו חכמים במסכת אבות 
מ"ז): "תן לו משלו, שאתה ושלך – שלו". למדנו מדבריהם שיסוד מצוות הצדקה הוא האמונה כי  (פ"ג 

'שומר' על הכסף שהפקיד בידיו הקדוש ברוך הוא, ומחובתו להפריש מהממון  האדם אינו אלא בגדר 
המופקד בידו בעבור העניים כציווי ה'. זוהי אף המעלה שבה שיבח הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו 
עליו השלום בפסוק (בראשית יח יט): "ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ה' 
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט" – 'לעשות צדקה' הניתנת מצד הדין, בבחינת 'משפט', ולא 'לפנים משורת הדין'. 
שייך  בידו  שיש  מה  וכל  בכל'  'מושל  הוא  ברוך  הקדוש  כי  האדם  שמעיד  שעה  שבאותה  ראוי  לפיכך 

לקדוש ברוך הוא, יקיים בפועל את דבריו וייתן צדקה לעניים.

בהמשך דבריו הביא ה'באר משה' את אשר הובא בספר 'אמרי פנחס' (שער סדר היום אות עט) בשם רבי פנחס 
מקאריץ שבשעת אמירת 'ואתה מושל בכל' יש להפריש ג' פרוטות לצדקה (ראה ב'בן איש חי' שנה א' ויגש אות 
יג שהביא את הסדר הראוי ע"פ הסוד בנתינת ג' פרוטות אלו), ואילו היו כל ישראל מבינים את מעלת מנהג זה והיו 

נוהגים לתת ג' פרוטות לצדקה בשעת אמירת 'ואתה מושל בכל' מיד היה מגיע משיח צדקנו.

סגולה לחשוכי בנים
בספר 'עולת תמיד' (פי"ז) הביא המחבר רבי שמואל הומינר זצ"ל על פי דברי רש"י (דה"י א' ג יא), כי בפסוקי 
שבח,  יש שלושים ושמונה מילות  ַלּכֹל"  ּוְלַחֵּזק  ְלַגֵּדל   עד "ּוְבָיְד ִיְׂשָרֵאל"  ֱאקֵי  ה'  ַאָּתה   השבח: "ָּברּו
ואמירת שבחים אלו בכוונה היא סגולה לחשוכי בנים שיזכו לזרע של קיימא. אך סיים הגר"ש: "אמנם 

פשוט שצריך לכוון לשם שמים, והשם יתברך יעשה את שלו וירחם עליו למען כבוד שמו הגדול".

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
'ויברך דוד' חלק א' 

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

מלכודת של אמנים 


