
"כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה"
"ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא" (כא יט)

מפסוק זה למדה הגמרא (ב"ק פה א): "מכאן שניתן רשות לרופא 
לרפאות".

רבים מהמפרשים התקשו לאור דברי הגמרא האמורים, הכיצד 
כי:  לברכה  זיכרונם  חכמינו  אמרו  א)  (פב  קידושין  במסכת  זה 
את  מתיר  מפורש  פסוק  הלוא  לגיהנם",  שברופאים  "טוב 
העיסוק ברפואה, ב'שולחן ערוך' (יו"ד שלו א) אף נפסק שמצווה 
בחכמת  עסקו  ישראל  מגדולי  רבים  כי  ידוע  וכן  בדבר,  יש 

הרפואה?

העיסוק  אכן  איגר:  עקיבא  רבי  הגאון  אמר  לכך  נפלא  ביאור 
העיסוק  שלצורך  שכיון  אלא  ומועיל,  חשוב  הינו  ברפואה 
במקצוע זה על הרופא לסגל לעצמו מידות של אכזריות ושקר; 
אכזריות – במתן רפואות וטיפולים המכאיבים לחולה, ושקר – 
כדי לא לגלות לחולה את מצבו האמתי כדי שרוחו לא תיפול, 
את  אדם  יאמץ  אם   – שברופאים'  'טוב  חכמים:  הזהירו  כן  על 
לרשת  הוא  עשוי  'טובות',  נחשבות  הרופאים  שבקרב  המידות 

גיהינום.

עשרה:  שמונה  בתפילת  משבחים  אנו  כך  על  כי  להוסיף  ויש 
"כי א-ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה" – רק הקדוש ברוך הוא 
יכול לרפא בנאמנות וברחמנות, בניגוד לרופא בשר ודם שנאלץ 

להשתמש בשקר ובאכזריות.
דרושי וחידושי רעק"א עה"ת

ביאור נוסף בדרך דרש הביא בספר 'פרדס יוסף' (לעיל יד ז):

"טו"ב שברופאים" – רופא שמכוון ומאמין רק בטו"ב (17) ברכות 
נמצא  'רפאנו',  בברכת  הכוונה  את  ומחסיר  עשרה',  שב'שמונה 
מזור  להביא  מצליח  הוא  ידו  ובעוצם  בכוחו  כי  מאמין  שהוא 
להישלח  ראוי  אכן  שכזה  רופא  שליח.  בגדר  רק  ואינו  לחולים 

לגיהינום.

נדר עין תחת עין
"ַעִין ַּתַחת ַעִין" (כא כד)

בהקדמתו לספר 'עיון יעקב' על ה'עין יעקב', מסביר רבי יעקב 
ריישר את הסיבה שהביאה אותו לכתוב את חיבורו הנפלא על 

ה'עין יעקב':

חלה  מץ,  בעיר  הרבנות  כיסא  על  יעקב  רבי  עלה  כאשר 
קשות בעיניו עד שהתעוור. עודו עומד בצרתו התפלל אל ה', 
ובתפילתו נדר כי אם יזכה להתרפא מחוליו ומאור עיניו ישוב 
יעקב'.  'עין  ספר  על  פירוש  ויחבר  ַעִין"  ַּתַחת  "ַעִין  ישלם  אליו, 
את  לקיים  יעקב  רבי  מיהר  תפילתו,  את  ה'  שמע  כאשר  ואכן, 

נדרו, וכך זכינו לחיבורו הנפלא.

תפילת היתום והאלמנה נענית גם בלא הכנה
"ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" (כב כב)

מדוע כופלת התורה: "ָצעֹק ִיְצַעק... ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע"?

פירש ה'חתם סופר': הלכה מפורשת היא ב'שולחן ערוך' (או"ח 
בין  להמתין  צריך  זו,  אחר  זו  תפילות  שתי  "המתפלל  א):  קה 
מיושבת  דעתו  שתהא  כדי  אמות,  ארבע  הילוך  כדי  לזו  זו 

להתפלל בלשון תחינה".

ָׁשמַֹע  ִיְצַעק...  "ָצעֹק  ואלמנה:  יתום  לגבי  התורה  כפלה  לפיכך 
ֶאְׁשַמע", ללמדנו כי תפילת היתום והאלמנה נענית אף אם היא 
נאמרת כצעקה, בזו אחר זו וללא ההכנה הנדרשת כדי שתיאמר 

בצורה הראויה, וזאת משום שלִבם שבור ודעתם שפלה. 

ברכה על מצוות הלוואה
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

חוץ  רשות,   – שבתורה  ו'אִם'  'אִם'  כל  אומר:  ישמעאל  "רבי 
משלושה, וזה אחד מהן" (רש"י ע"פ מכילתא פי"ט).

אם ההלוואה נחשבת למצווה, מדוע לא תיקנו לנו ברכה עליה?

תירץ רבנו יהונתן אייבשיץ בספרו 'אורים ותומים' (תומים צז א):

שחיובה  מצווה  על  מברך  אדם  אין  כי  בידינו  הוא  נקוט  כלל 
נובע מכוח חיסרון שנגרם לחברו, כי אם יברך הרי הוא כמודה 
על החיסרון שנעשה לחברו (ראה אבודרהם שער ג). כך גם קיום 
של  עניותו  מחמת  רק  למלווה  מתאפשרת  ההלוואה  מצוות 
הלווה שאילצה אותו ללוות מאחרים, על כן לא ראוי לברך על 

קיומה.

באופן נוסף תירץ ה'חידושי הרי"מ' (חו"מ צז א) על פי דעת חלק 
מקיים  לעני  המלווה  שרק  א)  א  מלוה  רמב"ם  (ראה  מהראשונים 
הלווה  שמא  ההלוואה,  על  ברכה  תיקנו  לא  לפיכך  מצווה. 
ברכה  מברך  המלווה  ונמצא  כעני,  עצמו  מציג  ורק  רמאי  הינו 

לבטלה.

לירושלמי  בפירושו  ה'חרדים'  בעל  שהביא  את  כאן  לציין  יש 
כי  התוספות,  מבעלי  מלונדריש  אליהו  רבי  אודות  א)  ו  (ברכות 
היה רגיל לברך את ברכת המצוות לפני שהיה מקיים את מצוות 
ההלוואה, אולם מכל מקום כתב ה'חרדים' כי העולם לא נהגו 

כן.

תפילה מתוך שמחה מתקבלת
"ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" (כב כו)

דרש רבי יוסף חיים מבגדד:

'והיה' היא לשון המבטאת שמחה (ראה ב"ר מב ג); למדנו מכאן 
כי אם מתגבר העני על צערו ויגונו ומתפלל מתוך שמחה, אזי 

מובטח לו: "ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני".
'אדרת אליהו'

להתפלל בדמעות גם בימים כתיקונם
"ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" (כב כח)

פירש רבי חיים סופר בעל 'מחנה חיים':

בימים כתיקונם לא חש האדם צורך מיוחד להתחזק בתפילה. 
לרוץ  הוא  ממהר  וקשיים  בעיות  אצלו  כשמתעוררים  רק 
הכתוב:  מזהירנו  כך  על  שליש.  בדמעות  בוראו  לפני  ולהתחנן 
ברוב  ועמוס  מלא  בהיותך  גם   – ְתַאֵחר"  א   ְוִדְמֲע  ְמֵלָאְת"
בידי  נתון  הנך  כי  זכור  בתפילותיך;  מלדמוע  תאחר  אל  טובה, 
להשתנות  עלול  הכול  אחד  וברגע  היוצר  ביד  כחומר  בוראך 

לרעה, ואז תהיה חלילה כצועק על העבר.
'דברי שערי חיים'

התפילה כמפתח להצלחת החינוך
"ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶני ִּתֶּתן ִּלי" (שם)

בדרך רמז אמר רבי מיכאל דב וייסמנדל:

עמל רב ויגיעה צריך האדם להשקיע כדי שיזכה לחנך את ילדיו 
ותחנונים.  תפילה  בריבוי  תלוי  העיקרים  עיקר  אולם  כראוי, 
רכים,  פעוטות  בעודם  צאצאיו  חינוך  על  להתפלל  המרבה 
אחר  הנסחף  ולהפך,  כשיגדלו,  ושמחה  נחת  מהם  לרוות  יזכה 
עתיד  על  מתפילה  ומתעלם  בילדותם  והתענוגים  השמחה 
מדרך  ויסורו  לכשיגדלו  ודמעות  צער  לידי  להגיע  עלול  ילדיו, 

הישר חלילה.

יסוד זה נרמז בכתוב שלפנינו:

תקופת   –  "ְוִדְמֲע" והרוגע,  השלווה  תקופת   –  "ְמֵלָאְת"
רק  כי  סדרם,  את  תשנה  אל   – ְתַאֵחר"  "א  והבכייה,  התפילה 
על  בדמעות  תתפלל  הנעורים  בימי  הנכון;  כסדר  תעשה  אם 
צאצאיך, אזי תזכה בזקנתך לשלווה ולרוגע, כאשר יגדלו בדרכי 

התורה ויקוים בך: "ְּבכֹור ָּבֶני ִּתֶּתן ִּלי".
'פרדס חמ"ד'

תפילה בכוונה מִגנה על צדיקי הדור
"ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג" (כג ז)

שח רבי ישעיה מפראגא:

בעוון תפילה שלא בכוונה מסתלקים צדיקי הדור רחמנא ליצלן, 
ּוִבְׂשָפָתיו  ְּבִפיו  ַהֶּזה  ָהָעם  ִנַּגׁש  ִּכי  "ַיַען  יג-יד):  כט  (ישעיה  ככתוב 
ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני... ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו". לפיכך רמז לנו 
הכתוב:  אם תקפיד על: "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק" – כאשר תתפלל 

בכוונה ובאמיתת הלב, מובטח לך: "ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג".
'ראשי בשמים'

מאה ברכות – סגולה לשמירה
"ִהֵּנה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָא ְלָפֶני ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר ְוַלֲהִביֲא ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי" (כג כ)

הם   "ְוַלֲהִביֲא  ַּבָּדֶר  ִלְׁשָמְר  ְלָפֶני  ַמְלָא" התיבות:  סופי 
ברכות  מאה  אמירת  על  הקפדה  כי  ללמדנו  מאה,  בגימטרייה 

ביום משמשת כסגולה לשמירה מיוחדת (ראה במדב"ר יח כא).
'קטרת סמים'

פרשת משפטים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
אתה"

פני ם

אמן סגולה לבנים
"ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות" (כא ד)

עניית  בזכות  כי  ללמדנו  'אמן',  בגימטרייה  לֹו"  "ְוָיְלָדה 
'אמן' יכול אדם לזכות ולהיפקד בזרע של קיימא.

'ציצים ופרחים' ראה

אמן יתומה לא תענון
"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)

ו: "ְתַעּנּון"  'אמן',  הם  ְתַעּנּון"  א  התיבות: "ְוָיתֹום  סופי 
היא לשון ענייה. מכאן רמז לאיסור עניית אמן יתומה, 

דהיינו להשתהות בעניית אמן לאחר שכלתה הברכה.
'פרפראות לתורה' (מכת"י ישן הובא בקובץ 'פעמי יעקב' נב)

גם בחודש אדר הבעל"ט נקפיד כולנו על אמירת ברכות השחר בחברותא. 
כך נזכה להרבות שמחה, בעולם הזה ובעולם העליון, כדברי הזוהר הקדוש (וילך רפה ב):

"כשישראל בעולם הזה שומרים לענות אמן בכוונת הלב כראוי, כמה פתחי ברכה נפתחים להם למעלה! 
כמה טובה נשפעת לכל העולמות! כמה שמחים העליונים והתחתונים בכך!"

ַמֲעֵנה ִפיו" (משלי טו כג) – שמחה גדולה היא לאדם  ְמָחה ָלִאיׁש ּבְ וכבר דרשו צדיקים בלשון הפסוק: "ׂשִ
שזוכה להקפיד על עניית אמן כהלכתה וככוונתה ('ליקוטים מפרדס' ערך 'אמן').

אמן! שמחה בכל העולמות.

ג
נזכה כך

יהודים יקרים!
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ידועה ומפורסמת בצדקותה ובחסדיה המופלאים הייתה הגברת מלכה די-פרנס, שנמנתה על 
המשפחות העתיקות יותר בירושלים, אלו אשר עלו לשבת בעיר הקודש והמקדש כבר לפני 

מאות רבות בשנים. 

הייתה  שבתוכה  המערבי,  לכותל  הסמוכות  מהחצרות  באחת  'חזקה'  בעלת  הייתה  זו  צדקת 
לתפילה  המערבי  הכותל  את  לפקוד  שעלו  הרבים  המתפללים  לשימוש  רב  ציוד  מאחסנת 

ולישועה.

מונחים היו שם בסדר מופתי כיסאות וספסלים, כדי מים, שמן, נרות ופריטים רבים ושונים 
נוספים שהיה בהם כדי להועיל ולהרחיב את דעתם של הבאים לשפוך שיח מול אבני הכותל 
דרך  בכל  המתפללים  את  לשרת  טורחת  הייתה  ליל  אישון  עד  השכם  מהבוקר  המערבי. 

אפשרית.

החזיקה  שבהן  הרבות  השנים  במשך  כי  ירושלים,  זקני  בין  מהלכת  הייתה  מוסמכת  עדות 
הצדקת ב'חזקה' זו, על אף שדרה בינות לאלפי מוסלמים צמאי דם, ועל אף שהייתה רגילה 
לצעוד בשדות השוממים בשעות לילה מאוחרות, מעולם לא ניזוקה מאדם או מאחת מחיות 

הטרף שמצויות היו בסביבות ירושלים באותם ימים רחוקים.

גם שכניה הישמעאלים כיבדוה והוקירוה ואף היו מכנים אותה בתואר הכבוד: 'סיד אלבאראק' 
– אשת הכותל המערבי. אם לא די בכך, הרי שבכל עת שהייתה צרה בביתם, היו ראשי העדה 
כדי  אלבאראק'  ל'סיד  שליחים  בסתר  שולחים  דתם  שבאנשי  הגדולים  ובכללם  המוסלמית 
שתעתיר  חצות  תיקון  לאמירת  בלילה  הכותל  יד  על  היושבים  היהודים  מחכמי  שתבקש 

בעבורם בתפילה ובתחנונים.

אולם, באחד הלילות אירע מקרה שבבוקר המחרת המם את כל העיר. יהודים  כישמעאלים 
ראו במקרה זה אצבע אלוקים. היה זה כאשר נער פוחז בן לחמולת אל חורסני, בן יחיד להוריו, 
מפונק ושובב עד מאוד, החליט להתעמר בצדקת זו. ויהי בלכתה אל הכותל כדרכה, באישון 
לילה ואפלה, דחפָהּ הפוחז בהפתעה וגרם לה ליפול בחזקה על רצפת האבן המשוננת. מכוח 

החבטה איבדה הצדקת את הכרתה ואף ניזוקה קשות בגופה.

לקול זעקתה יצאו כמה מן השכנים מבתיהם, וכאשר הבחינו באישה השרועה על הארץ מיהרו 
להובילה לביתה ששכן ברחוב החברונים על יד השוק. הרופא הצרפתי, דוקטור לוצאני, נקרא 
במהרה לביתה, ולאחר שטיפל בה וחבש את פצעיה הפטיר כבדרך אגב, כי דקות ספורות לפני 
לפתע  חלה  נפשם  מחמד  יחידם  שבנם  משום  הנכבדה,  חורסני  אל  משפחת  בבית  ביקר  כן 

במחלת השיתוק ועתה שוכב הוא בביתו על מיטתו, כבול עץ, מבלי יכולת להניע איבר.

טרם הספיקה האישה להגיב לדברי הרופא, והנה נפתחה דלת הבית ובני משפחת אל חורסני 
התפרצו בעדה אל החדר, ומפיהם נשמעות זעקות ויללות שבר: "יא סיד אלבאראק, אנא סלחי 

נא לבנ נו המסכן!", קראו ההורים השבורים כשהם כורעים ברך, ומעיין דמעות ניגר מעיניהם.

"חוסי נא, אנא, רחמי נא וסלחי, צדקת רחמנייה. הלוא גם אלוקינו רחמן וסלחן. העתירי נא 
בעד בננו יחידנו ובעדנו, שישוב לאיתנו ויתרפא, כי בלעדיו חיינו אינם חיים!"

גם אשת המושל אורשיד פאשה שהצטרפה אליהם, נשקה את כפות ידיה של 'סיד אלבאראק' 
וביקשה ממנה בדמעות שליש כי תסלח לנער השובב ותפציר בעדו כי יתרפא משיתוקו הנורא.

לקום  הצדקת  התאמצה  הרופא,  של  התקיפות  מחאותיו  ולמרות  הקשה  מצבה  למרות 
ממיטתה, ובעודה מורה למשלחת הנכבדה לשוב לביתם ולהמתין בסבלנות לתשובתה, אזרה 
את שארית כוחותיה, יצאה מן הבית והחלה לצעוד בכבדות אל חצר ישיבת המקובלים 'בית 

א-ל'.

אל  משפחת  של  המפואר  ביתם  אל  הישיבה  מחצר  השליח  יצא  מכן  לאחר  ספורות  דקות 
חורסני ומענה בפיו: "דעו כי חייו של בנכם נתונים בסכנה קשה, ואם חפץ הוא לזכות בהם 
מחדש כמתנת חינם, יהיה עליו להתחייב כי מכאן ואילך יהיו חייו חיים של נימוס ודרך ארץ. 
שם יתוודה  אל הכותל המערבי,  את התחייבותו יהיה עליכם להביאו במיטתו  לאחר שנקבל 
מאת  ומחילה  סליחה  יבקש  מכן  ולאחר  שם,  היושב  הקדוש  הקהל  בפני  חטאו  את  ויפרט 
השכינה שלא זזה ממקום הכותל אף בזמן חורבנו, ורק אז יכופר לו עוונו וחייו ישובו להתנהל 

כבראשונה".

מחזה נורא ואיום נראה באותו לילה סמוך לכותל המערבי. שם שמים התקדש ברבים, כאשר 
הובל המשותק במיטתו סמוך לאבני הכותל, ובנוכחות קהל גדול של יהודים וקהל גדול עוד 

יותר של ישמעאלים, התוודה בדמעות וביקש סליחה ומחילה מאלוקים.

לאחר שסיים את וידויו, ניגש אליו ראש ישיבת בית א-ל, המקובל הקדוש רבנו שלום שרעבי 
זי"ע, הניח את ידיו הקדושות על ראשו והתפלל לאמור: "א-ל נא רפא נא לנער למען קדושת 
הגדול  הקהל  ובגולה".  בארץ  ישראל  של  כבודם  ולמען  המקום  קדושת  למען  הקדוש,  שמך 
ענה 'אמן' בקול מהדהד, ולאחר מכן ציווה הרב לשניים מן החכמים שיתלוו אל החולה לביתו.

לאוהב  הפך  ואילך  זה  ומיום  האדם,  כאחד  לחיות  ושב  רגליו  על  הנער  קם  המחרת  בבוקר 
יהודים מושבע, ובפרט החל להוקיר ולהעריץ את קדושת הכותל המערבי וסייע בכל מאודו 

למתפללים בו.

'ניצוצי אור'  עמ' קמ

מעלתה של ברכת 'ישתבח'
מעלתה  מגודל  מעט  לטעום  כדי  'ישתבח'.  בברכת  אנו  מסיימים  דזמרה'  'פסוקי  סדר  את 
ושורש  'יסוד  בעל  שהביא  א)  קלב  (תרומה  הקדוש  הזוהר  בדברי  נעיין  אם  לנו  די  וחשיבותה 

העבודה' בסוף שער השיר:

בשעת אמירת שירת הים מתעטרים ישראל באותו הכתר שבו עתיד הוא לעטר את מלך המשיח. 
כיוון שמגיע האדם ל'ישתבח', נוטל הקדוש ברוך הוא את הכתר הזה ומניחו לפניו, וכנסת ישראל 
מתחילה להיתקן ולבוא לפני המלך העליון. ובאמירת שלושה עשר השבחים שב'ישתבח' ("שיר 
ושבחה" עד "ומלכות") זוכה היא להיתקן ולהתברך באמצעות שלוש עשרה מידות הרחמים, על כן 

צריך להיזהר מאוד שלא להפסיק ביניהם (עי"ש עוד).

ואכן, לאחר שהביא את דברי הזוהר מסיים ה'יסוד ושורש העבודה':

"הנה זה המאמר קונה בינה לאדם. גודל מעלת השבח הזה, כי כל תיבה ותיבה משבח זה מרמז 
לעולם עליון קדוש ונורא מאוד, ובשעה שמזכיר האדם השמות שלהם בכוונה עצומה מעורר 

למעלה כל עולם ועולם".

מי תיקן את ברכת 'ישתבח'
לתפילה  בפירושו  'הרוקח'  למד  מכך  'שלמה',  הם  המלך"  מלכנו  לעד  "שמך  התיבות:  ראשי 

ששלמה המלך עליו השלום הוא שחיבר את ברכת 'ישתבח'.

דעה אחרת הביא רבנו חיים ויטאל ב'שער הכוונות' (דרושי עלינו א'): "ושמעתי מפי חכם אחד, כי 
שבח זה תיקנו אברהם אבינו עליו השלום, ונרמז בראשי התיבות המסיימות את הברכה: 'א-ל 
ההודאות... בורא כל הנשמות, רבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך א-ל חי העולמים', 

אמנם אני לא קיבלתי דבר זה ממורי (האריז"ל)".

רבי יוסף חיים מבגדד, בעל 'בן איש חי' (ש"א מקץ טו) הביא דעה המכריעה בין שתי דעות אלו: 
אבינו  אברהם  תיקן  עצמה  והברכה  השלום,  עליו  המלך  שלמה  תקנו  תחלתו  אומרים  ...ויש   "

עליו השלום".

מניין השבחים ב'ישתבח'
שבחים  י"ג  אנו  מונים  'ישתבח'  בברכת  הקדוש,  הזוהר  בשם  המאמר  בפתיחת  שהובא  כפי 
מידות  י"ג  כנגד  הוא  וסדרם  יתברך,  הבורא  של  גדולתו  את  מתארים  אנו  שבהם  והילולים 
הרחמים. וכתבו הקדמונים (ספר הרוקח ועוד) שעובדה זו מציינת את סיומם של 'פסוקי דזמרה' 
שכל עבודתם מיוסדת על מניין י"ג; כך ב'ברייתא דרבי ישמעאל' המונה י"ג מידות שבהן התורה 
והשתחוויה  שבח  לשונות  י"ג  שאמר',  ב'ברוך  'ברוך'  י"ג  שיר',  'מזמור  פסוקי  בי"ג  וכן  נדרשת, 

ב'הודו', י"ג מזמורים בפסוקי דזמרה, והאחרון כאן ב'ישתבח'.

ה'  הנהגת  התגלות  את  מסמל  עשרה  שלוש  שהמספר  משום  הוא  הדבר  טעם  הרוקח,  לדברי 
בעולמנו, והמעיין בדבריו שם ימצא עניינים רבים המבטאים את הנהגת ה' בעולם ומניינם הוא 

י"ג, ובראשם י"ג מידות הרחמים.

ולשיטתם  והודאות',  'ברכות  השבחים  את  גם  האמור  במניין  וכללו  שהוסיפו  מהמפרשים  יש 
מצינו כאן ט"ו לשונות שבח. וכתב ה'אבודרהם' שהזכרת ט"ו שבחים אלו, היא כנגד חמש עשרה 

המעלות שהיו במקדש, ועליהן שוררו הלויים.

ברכת  את  יחדיו  תיקנו  ושלמה  אבינו  שאברהם  חי'  איש  ה'בן  בשם  לעיל  שהבאנו  הדעה  לפי 
המונה  כו)  טו  (שמו"ר  המדרש  דברי  פי  על  שבה,  השבחים  לט"ו  נוסף  טעם  להבין  ניתן  ישתבח, 
בתחילת  כי  מבואר  שם  המדרש  בדברי  המלך.  שלמה  עד  אבינו  מאברהם  דורות  עשר  חמשה 
דורות אלו החל אברהם אבינו עליו השלום לגלות את מלכות שמים בעולם, ובסיומם השלים 

שלמה המלך גילוי זה עד לתכליתו.

לאור זאת נפלא הדבר ששניהם יחדיו תיקנו את ברכת ישתבח, שהרי כל מהותה, ובפרט מניין 
ט"ו השבחים שבה מבטאים את הכרתנו בהתגלות כבוד מלכות שמים, כפי שעמלו קדושים אלו 

להנחיל לנו בחמשה עשר הדורות שהיו ביניהם ('לבקר רנה').

הגדול והקדוש בשמים ובארץ
לשון 'הגדול והקדוש בשמים ובארץ' הינה מיוחדת לתפילת 'ישתבח', ובעומק משמעותה באה 
היא להפקיע מדעת העמים הקדמונים שכביכול הקדוש ברוך הוא הינו מרומם מכדי להשגיח 
על בריותיו השפלות, ורק על צבא השמים נישא כבודו. אנו מצהירים לעומתם: "ִמי ַּכה' ֱאֵהינּו 

ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת; ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ" (תהלים קיג ה-ו) –

 הבורא יתברך הינו גדול וקדוש כל כך, עד שעליו כביכול 'להשפיל' מבטו כדי לראות ולהשגיח 
בשמי השמים כפי שהוא 'משפיל' כדי לראות 'בארץ' ('שיח יצחק', שחרית שב"ק).

כי לך נאה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
במילה  מפסיקים  אנו  מדוע  ושבחה",  שיר  נאה  אלוקינו...  ה'  לך  לומר: "כי  עלינו  היה  לכאורה 

'נאה' בין 'לך' לבין 'ה' אלוקינו'?

המשגיח רבי אליהו לופיאן ביאר זאת במשל: מעשה בכפרי פשוט ונבער שהגיע לארמון המלך 
והחל לשבח את המלך בקול שיר והלל כראוי לרמתו הפחותה. ביקשו עבדי המלך לסלקו משם 

בבושת פנים; הכיצד זה מעז איש פשוט כמוהו לעמוד לפני המלך בלא פחד ולשיר לפניו?

אנשי  כל  על  מולך  הוא  והרי  עליכם?  רק  המלך  מולך  "וכי  וטען:  כנגדם  פנים  העז  האיש  אך 
המדינה, ואף על אנשים פשוטים כמוני! אם נאה לו לזכות בתואר 'מלך' מחמתי, מדוע לא יהיה 

נאה לו לשמוע את שירתי?!"

אף כאן, בתפילת 'ישתבח', אחר שהארכנו לפרט את שבחי הבורא, יכולה לעלות התמיהה – כיצד 
זה מעזים אנו לשבח את המלך הקדוש והנורא, מלך מלכי המלכים? על כן אנו אומרים תחילה: 
"כי לך נאה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו" – כפי שלך 'נאה' למלוך ולהשרות את אלוקותך עלינו 

ועל אבותינו, כן יהיה 'נאה' לך לשמוע מפינו: "שיר ושבחה, הלל וזמרה..." ('טללי אורות').

הבוחר בשירי זמרה
'הבוחר בשירי זמרה' כמין חומר: בתוככי לבו  דורש היה הרבי ר' בונם מפשיסחא את המילים 
נאלץ  והוא  מוגבל  שכוחו  אלא  קץ,  בלי  עד  ותשבחות  שירים  בוראו  לפני  לומר  האדם  מבקש 
לצמצם זאת למילים ספורות, בעוד לבו נותר בוער באש אהבתו יתברך. אך הקדוש ברוך הוא 
בוחן כליות ולב ומקשיב לאותם 'שיירי זמרה' – שיירי הזמירות המבעירים את הלב באהבת ה', 

ובהם הוא בוחר יותר מהשירה עצמה ('שם משמואל' ר"ה תרע"ב).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ישתבח

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

קידוש שם שמים מול אבני הכותל


