
שבע עשרה תיבות ב'אתה חונן'
"ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת 

ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" (כח ג)

כתב הטור (או"ח קטו): בפסוק זה העוסק בחכמת הלב יש שבע 
בברכת  תיבות  עשרה  שבע  חז"ל  תיקנו  וכנגדן  תיבות,  עשרה 

'אתה חונן'.

'מחשבה טובה' אינה נחשבת כ'הפסק'
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" (כח ח)

בדרך רמז פירש רבנו אפרים (הובא ב'נחל קדומים'):

מצווה,  לעשות  החושב  יהודי   – ָעָליו"  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  "ְוֵחֶׁשב 
שאמרו  כפי  –"ְּכַמֲעֵׂשהּו".  עשאה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 
חכמים (קידושין מ א) מחשבה טובה – הקדוש ברוך הוא מצרפה 
למעשה, מחשבה רעה – אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.

בספרו 'עין אליהו' (שבת קנא א) הביא רבי אליהו שור את שפסק 
רש"י בפירושו למסכת סוכה (לח ב ד"ה הוא אומר ברוך) כי העומד 
מפי  קדושה  או  קדיש  ושומע  עשרה  שמונה  תפילת  באמצע 
שליח הצבור, עליו להמתין בשתיקה ולכוון למה שאומר שליח 
הצבור, ומדין 'שומע כעונה' יוצא ידי חובת קדושה ו'אמן יהא 

שמה רבא'.

והנה, בעלי התוספות (ברכות כא ב ד"ה עד) הקשו על דברי רש"י 
הללו: אם אכן דינו כעונה, מדוע לא נחשבת ענייה זו כ'הפסק' 

בתפילת שמונה עשרה?

אמירת  לעניין  אכן,  אליהו':  ה'עין  ישב  האמור  היסוד  פי  על 
דברים שבקדושה נחשבת שתיקתו כ'מחשבה טובה' שהקדוש 
ברוך הוא מצרפה למעשה, אך לעניין ה'הפסק' האסור, שתיקתו 
אינה  ולפיכך  למעשה,  מצטרפת  שאינה  רעה'  כ'מחשבה  היא 

'עין אליהו' שבת קנא אנחשבת כהפסק.

'ששה משמותם' כנגד 'שמע' ו'ברוך שם'
"ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל 

ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם" (כח י)

'שמע'.  תיבות  ראשי  ַעל"  ִמְּׁשמָֹתם  "ִׁשָּׁשה  הטורים:  בעל  כתב 
נו  (פסחים  בגמרא  התוספות:  מבעלי  אפרים  רבנו  ופירש  הוסיף 
א) הובא כי לפני פטירתו חשש יעקב שמא נמצא פסול בזרעו 
ֱאֵקינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  והכריזו:  בניו  עמדו  וכאשר  חלילה, 
ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו" אחריהם:  וענה  דעתו  נחה  ֶאָחד",  ה' 

ְלעֹוָלם ָוֵעד".

והנה, בפסוק 'שמע ישראל' ובעניית 'ברוך שם' יש שש תיבות 
עליו  רבנו  משה  הצטווה  מהן  אחת  כל  וכנגד  מהם,  אחד  בכל 
השלום לכתוב את שמות השבטים, ששה בכל אבן, כדי להזכיר 

את דבקותם של שבטי י-ה באמונה התמימה.

קירוב רחוקים באמצעות תפילה
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (כה לה)

שמופיעה  נוספים  פסוקים  שני  ציין  הטורים'  'בעל  יעקב  רבנו 
בהם המילה "ְוִנְׁשַמע" בניקוד כעין זה: "ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה 

ְוִנְׁשָמע" (לעיל כד ז), "ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל" (אסתר א כ).

זו  ב'מסורה'  יש  שליט"א:  מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  ואמר  הוסיף 
קֹולֹו"  "ְוִנְׁשַמע  והיא:  ה',  בעבודת  ראויה  דרך  לנו  לסלול  כדי 
 – ַהּקֶֹדׁש"  ֶאל  "ְּבבֹאֹו  הן  יישמע,  שקולו  להקפיד  האדם  על   –
בשעת התפילה, והן ב: "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" – בלימוד התורה, וכך 
יגרום שיתקיים הכתוב: "ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל 
ַמְלכּותֹו" – כל רואיו יתעוררו לעסוק בתורה ובתפילה ומתוך כך 

יקבלו על עצמם עול מלכותו יתברך וקיום מצוותיו.

על דרך זו ביאר הרה"ק רבי מנחם מענדל מפרמישלאן את דברי 
תפילה  "כל  המנחה):  תפילת  היום'  'סדר  ע"פ  ב,  ו  כריתות  (ראה  חז"ל 
שאין בה מפושעי ישראל אינה תפילה" – תפילה אמתית היא 
להשפיע  כדי  בה  שיש  עד  בהתלהבות ובדבקות,  הנאמרת  כזו 
אף על הפושע הגדול ביותר ולגרום לו להצטרף אליה, ומתוך 

כך יתקרב הלה לבוראו.
קובץ 'נתיבות' ב' עמ' שסח

עז פנים לגיהינום מחמת חסרון הציץ
"ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור" (כח לו)

כהונה  בגדי  פרשת  נסמכה  למה  ששון:  בר  ענני  רב  "אמר 
בגדי  אף  מכפרין,  קרבנות  מה  לך:  לומר  קרבנות?  לפרשת 

כהונה מכפרין... ציץ מכפר על מעשה עזי פנים" (ערכין טז א).

פנים  עז  אומר...  תימא  בן  "יהודה  שנינו:  כג)  (ה  אבות  במסכת 
אלקינו...  ה'  מלפניך  רצון  יהי  עדן,  לגן  פנים  ובֹשת  לגיהנם 
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך", ורבים 

תמהו על הקשר בין הדברים.

כיוון  מווייצען:  זילברשטיין  ישעיה  רבי  אמר  לכך  נפלא  ביאור 
שהציץ מכפר על עזי פנים, לפיכך מיד אחר שנחרץ דינו של 
בית  ייבנה  במהרה  כי  תפילה  התנא  הוסיף  לגיהנם',  פנים  'עז 
עזי  של  עוונם  יוכל  ואז  לעבודתם,  הכוהנים  וישובו  המקדש 

הפנים להתכפר באמצעות הציץ.
'מעשי למלך', כלי המקדש ח א

מאה ברכות לריח ניחוח
"ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" (כט יח)

אמר הרב הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, ראש ישיבת 
'שער השמים':

המברך  כי  מבואר  ב)  רע  דף  עקב  מהימנא,  (רעיא  הקדוש  בזוהר 
הוא,  ברוך  לקדוש  מנחה  קרבן  מגיש  הוא  הרי  בכוונה  ברכה 

ובפרט אם הקפיד שברכתו תיענה ב'אמן'.

המילים:  שלפנינו;  מהכתוב  ללמוד  נוכל  לדברים  נפלא  רמז 
"ֵריַח ִניחֹוַח ִאֶּׁשה ַלה' הּוא" הינן בגימטרייה 'מאה ברכות'.

'המברך יתברך' עמ' כד

כוונה בברכה ראשונה
"ְוָהָיה ַהִּמְזֵּבַח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש" (כט לז)

חכמים  דרשו  ִיְקָּדׁש"  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהּנֵֹגַע  "ָּכל  שלפנינו:  מהפסוק 
(זבחים פד א) שקרבן שהובא אל העזרה בעודו כשר ונפסל בתוך 
העזרה, אם עלה על המזבח – מתקדש באמצעות המזבח ומכפר 
כקרבן כשר. ואילו קרבן שנפסל עוד טרם כניסתו לעזרה אינו 

יכול לשוב ולהתקדש באמצעות המזבח.

ביאר ה'נודע ביהודה' את שפסק מרן ה'שולחן ערוך' (או"ח קא א) 
בעניין הכוונה בתפילת שמונה עשרה: לכתחילה יש לכוון בכל 
בברכה  הפחות  לכל  יכוון  בכולן  לכוון  יכול  אינו  ואם  הברכות, 
הראשונה. אך אם לא כיוון בברכה ראשונה, על אף שכיוון ביתר 
הברכות, עליו לחזור ולהתפלל (אך ראה ברמ"א שם שפסק שכיום אין 

לחזור מחמת חסרון כוונה, שהרי מסתבר שאף בחזרה לא יכוון).

אם  בתפילה;  כך  בקרבן,  כמו  להבין:  נוכל  האמור  היסוד  לפי 
ראשונה,  בברכה  כשכיוון  בקודש  התפילה  עבודת  את  התחיל 
לרצון  תפילתו  מתקבלת  דעתו,  התבלבלה  מכן  לאחר  אם  אף 
ואינו צריך לחזור ולהתפלל. אך אם התחיל את תפילתו שלא 
בכוונה, אף אם לאחר מכן כיוון לִבו, תפילתו אינה מתקדשת, 

ועל כן מעיקר הדין עליו לחזור ולהתפלל.
'אהבת ציון' דרוש ה'

משוך חסדך ליודעיך
"ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאקִים" (כט מה)

מדוע נכתב בפסוק זה שם 'אלקים' המסמל את מידת הדין?

בדרך דרש ביאר המגיד ממעזריטש:

להגן  מאודו  בכל  משתדל  הוא  הרי  בנו,  את  האב  אוהב  כאשר 
עליו, ואף עושה שפטים באלו שפוגעים בו. זהו שאמר הקדוש 
הרבה  אהבתי  מתוך   – ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוָׁשַכְנִּתי  הוא:  ברוך 
לישראל, "ְוָהִייִתי ָלֶהם (לשונאיהם) ֵלאקִים" – עליי לנהוג במידת 

הדין כלפי רודפיהם.

קודש  בשבת  אומרים  שאנו  את  להבין  נוכל  זה  פירוש  לפי 
ונוקם",  קנא  א-ל  ליודעיך  חסדך  "משוך  מקדש':  'כל  בפיוט 
'תרתי  בבחינת  הינם  ו'נקמה'  'חסד'  המושגים  לכאורה  שהנה 
דסתרי', אך לאור האמור יבואר כי דווקא מתוך החסד שמושך 

אתה 'ליודעיך', נמשכת מידת הדין ונוקמת במתנכלים להם.
'מעינה של תורה'

פרשת תצוה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ונן'

ׂשּו

פני ם

היהלום שבכתר
"ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח)

הקדוש  בזוהר  לנאמר  רמז  'אמן'.  בגימטרייה  'יהלום' 
באמן,  שנענתה  ברכה  של  מעלתה  על  א)  רעא  (עקב 
שערי  כל  בפניה  נפתחים  למעלה,  עולה  היא  שכאשר 
למלך!"  פלוני  ששלח  הדורון  "זהו  ומכריזים:  שמים 
כשם שה'יהלום' שובץ בחושן, כך ה'אמן' הינה היהלום 
ישראל  עם  מגישים  שאותו  התפילה  בכתר  המשובץ 

בכל יום ויום לפני מלכו של עולם.
'שערי נסים' ח"א עמ' רפא

'אמן' מסייעת לקבלת התפילה
"ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'" (כח לח)

הינם  א-דני"  ִלְפֵני  ָלֶהם  "ְלָרצֹון  התיבות:  ראשי 
בגימטרייה 'אמן', מכאן רמז לדברי הזוהר הקדוש (וילך 
אזי  אמן  עניית  על  מקפידים  ישראל  שכאשר  ב)  רפה 

מתקבלת תפילתם לרצון. 
'פאר אברהם'

                       על הפסוק:
                 

                       "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה" (אסתר ב ז)
       

דרש הגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר בעל 'שבט מוסר':

"מרדכי הצדיק, מיד בקטנותה היה מלמדה לאסתר בעניית אמן... 

מו, ולאסתר אין לה אב ואם 
משום שהחיוב הזה מוטל על אביו וא

לבת, ונשאר החיוב עליו בעניית אמן".
ומרדכי לקחה 

                  'מנחת אליהו' (פל"א).
                  

                 

"ִקְּימּו ְוִקְּבלּו 
ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 

ְוַעל ַזְרָעם... 
ְוא ַיֲעבֹור"

משנכנס אדר מרבין באמן.

לבת, ונשאר הח
לקחה 
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משולם  רבי  הגאון  שמע  כאחד,  וחסד  תפילה  מופלא  באופן  המשלב  שלפנינו,  הסיפור  את 
דוד הלוי סאלאוויצ'יק שליט"א מפי הגאון הגדול רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, אשר שמע את 
המעשה בשהותו בעיר סלוצק מפי השמש של אבי סבו מרן ה'בית הלוי' זי"ע ששמו היה ר' 

שמעון.

לאחר שחיבר והדפיס מרן את ספרו הנודע 'בית הלוי', נדד הוא בענוותנותו בעצמו בין קהילות 
שרצו  מהגבירים  כלל  בדרך  להשתמט  הייתה  במסעותיו  דרכו  כאשר  למוכרו,  כדי  ישראל 
את אוצר ספריהם, ולמוכרו דווקא לבני תורה עניים שחפצו  בו  לקשט  כדי  את ספרו  לקנות 
ענה:  זו,  הנהגתו  לפשר  שהתעניינו  למקורביו  הלב.  את  המשמחים  תורה  בדברי  להשתעשע 

"הלוא אנוכי הוא המחבר של הספר, ואם כן יודע אני למי למוכרו" אמר ולא יסף.

באחת מאותן נסיעות הגיעו ה'בית הלוי' ומלווהו למינסק העיר הגדולה, שם שהו עד מוצאי 
תשעה באב שחל באותה שנה ביום חמישי. או אז חפץ ה'בית הלוי' להמשיך במסעו לעיר ואם 

בישראל, וולוז'ין, שבה דר והרביץ תורה בנו הגדול, רבנו חיים הלוי זצ"ל.

ה'בית הלוי' הקפיד שלא לצאת לדרך ביום שישי, כדי שחלילה לא יבוא לידי ספק קל שבקלים 
של חילול שבת, לפיכך יצא את העיר מינסק עוד קודם תפילת ערבית של מוצאי תשעה באב.

שבו  בית  אחר  לתור  וביקשו  שמעון  ר'  למשמשו  הלוי'  ה'בית  פנה  דרך,  כברת  שעברו  לאחר 
יוכלו להתפלל ערבית ביישוב הדעת. ר' שמעון טיפס בזריזות על עץ שעמד בצד הדרך, השקיף 

אל המרחב הפתוח, והנה הבחין במרחק ניכר בבית שאור קלוש הבהב בחלונותיו.

מיהרו ה'בית הלוי' ומשמשו הנאמן לסור אל הבית, אולם כאשר נפתחה הדלת בפניהם התברר 
להם כי ביתו של גוי ערל הוא זה. הגוי לא אבה להכניסם, אך אמר להם:

"רואה אני כי יהודים אתם. אם כן, דעו שבמרחק כמה בתים מכאן מתגורר יהודי שבוודאי היה 
שמח להכניסכם, אלא שלאחרונה חלה אנושות, ואף שמעתי כי כבר גוסס הוא ונוטה למות. 

אם ברצונכם, תוכלו לסור אל ביתו..."

הדל  הבית  אל  משנכנסו  החולה.  בית  אל  לסור  מיהר  הלוי'  וה'בית  בפניהם,  נטרקה  הדלת 
נשימותיו  אשר  פנים,  וחיוור  כחוש  יהודי  שכב  המיטה  על  הגוי.  דברי  צדקו  אכן,  כי  הבחינו 

הכבדות וגניחותיו העידו על מצבו האומלל.

החל  ודברים  אומר  ללא  ביטוי;  לידי  מיד  באה  הלוי'  ה'בית  ניחן  שבה  המופלגת  החסד  מידת 
הרב לפעול בנמרצות. תחילה שלח לקרוא לרופא העיירה. הלה הגיע במהרה, בדק את החולה 

ולאחר זמן מה קבע את אבחנתו.

"מצבו קשה ביותר", אמר הרופא תוך שהוא מגיש לפני הרב רשימה ארוכה של סמי רפואה 
סמי  את  להכין  הלוי'  ה'בית  מיהר  החדר  מן  הלה  משיצא  החולה.  את  להשקות  ציווה  שבהם 
הרפואה, ולאחר מכן, במשך שעות ארוכות השקהו בהם בזה אחר זה במסירות ובתשומת לב.

ופעולה  פעולה  לכל  הלוי'  ה'בית  צירף  כיצד  לראות  והתפעל  המסור  המשמש  עמד  הצד  מן 
שעשה לרפואת החולה תפילה רותחת בקול רם ובכוונה: "יהי רצון שיהיה עסק זה לרפואת 

החולה פלוני בן פלוני". 

"הכתלים רעדו מכוח הכוונה שכיוון ה'בית הלוי' בתפילותיו אלו", יגדיר לימים המשמש בפני 
הרב אברמסקי.

לא  ראשו,  את  להניח  כר  ברשותו  אין  החולה  של  אומללותו  לרוב  כי  הלוי'  ל'בית  משהתברר 
היסס והעניק לו את הכר ששימש אותו במסעותיו.

התפילות הרבות שנשא ה'בית הלוי' בעבור החולה, בסיוע ההשתדלות שפעל בטיפול המסור 
שהעניק לו, נשאו את פירותיהם. וכך, שעה קלה לפני עלות השחר ניכרה הטבה משמעותית 
ולסור  מספר  לרגעים  החולה  מיטת  את  לעזוב  הרב  לעצמו  התיר  אז  רק  החולה.  של  במצבו 

לפינת החדר לתפילת ערבית מהירה.

ימימה  מימים  להרגלו  גמור  בניגוד  כאשר  הלוי',  ה'בית  מרן  של  גדלותו  ביטוי  לידי  באה  שוב 
הלוי'  ה'בית  התפלל  האישית  תפילתו  את  החולה,  על  תפילתו  את  שנשא  מהאופן  ובשונה 
במהירות רבה, וזאת מתוך חרדתו לשלום החולה ויראתו להשאירו ללא השגחה ולו לרגע קל.

בשעת בוקר מוקדמת של יום שישי נקרא הרופא בשנית לבית החולה ונדהם לגלות מול עיניו 
החולה  היה  מסוגל  כבר  הבוקר  אמש,  בו  שרוי  שהיה  האנוש  למצב  גמור  בניגוד  אחר...  אדם 

לעמוד  על רגליו וסימני ההתאוששות ניכרו היטב בפניו.

"אלו לא התרופות שהועילו", בטוח היה המשמש, "כי אם הדמעות הרבות ששפך ה'בית הלוי' 
למען החולה שכלל לא הכיר עד ליום זה".

רק אז, כשבטוח היה ה'בית הלוי' כי ניתן להשאיר את החולה לבדו, הרשה לעצמו לעזוב את 
בית החולה בואכה וולוז'ין העיר. בפתח העיר ניצב זה מכבר בנו הגדול, רבנו חיים הלוי, כשהוא 

ממתין בדאגה לאביו.

בבית מחותנו, הנצי"ב מוולוז'ין, כבר הוכנה בעבור ה'בית הלוי' ארוחה חמה ומזינה, אלא שהרב 
אמר.  החולה",  של  מצבו  את  להיטיב  בוודאי  היה  יכול  כזה  "אוכל  לבו;  את  לסעוד  מיהר  לא 
כשידיו  החולה,  לבית  המסור  משמשו  את  לשגר  מיהר  הבית  מבעל  רשות  שביקש  ולאחר 

עמוסות בבשר ודגים וכל מטעמים שיש בהם כדי להבריא את נפשו.

ביום שלישי שלאחר מכן, כבר הגיע החולה לוולוז'ין כדי להשיב ל'בית הלוי' את הכר שנטל 
ממנו, ולהודות לו על מסירותו הבלתי נתפסת שהצילה את חייו באותו לילה גורלי.

'עובדות והנהגות לבית בריסק' ח"א עמ' מט

לאחר שחתמנו את פסוקי דזמרה בברכת 'ישתבח' ובחצי-קדיש שאחריה, פותח שליח הציבור 
את סדר 'ברכות קריאת שמע' באמירת 'ברכו את ה' המבורך'.

יסודה של תקנה זו הייתה בתקופות קדומות שבהן היה החזן אומר את ברכות קריאת שמע בקול, 
והציבור היו יוצאים בהן ידי חובתם. על כן מקדים הוא ומכריז: 'ברכו את ה' המבורך' – כלומר 

הסכימו לקריאתי ולברכתי וצאו בכך ידי חובתכם (שו"ת ראב"ן סי' עג).

ירידת הנשמה לגוף ב'ברכו'
דברים נשגבים על מעלתה של אמירת 'ברכו' ופעולתה בעולמות העליונים, דרשו בזוהר הקדוש 
(זוה"ח רות נג א) מלשון הפסוק: "ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב הּוא" (ישעיה 

ב כב):

מהי כוונת הפסוק: "ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו"? קודם שחוזרת הנשמה לאדם בבוקר, אומר לה הקדוש 
ברוך הוא: "לכי ושבי בחוטמו כדי שיוכל להתפלל תפילתו". אם מתפלל ומברך כראוי, נכנסת 
הנשמה.  קדושת  את  חסר  האדם  ונמצא  לה  ועולה  פורחת  היא  הרי  לאו,  ואם  בגופו,  הנשמה 
וכיוון שהנשמה אינו שורה על גופו – במה נחשב הוא?! הרי הוא כאילו לא היה בעולם! על כן 
אסור לאדם לברך את חברו עד שיברך את בוראו בשִׁירֹות התפילה... וכשהחזן אומר 'ברכו את 
לקדושת  זוכה  ואז  בוראו,  את  מברך  הוא  נמצא  ועד',  לעולם  המבורך  ה'  'ברוך  אומר:  והוא  ה'', 

הנשמה על גופו.

ברבים,  שמסר  ברורה'  ב'משנה  השיעור  במהלך  כי  סופר,  זצ"ל  קמינצקי  יעקב  רבי  הגאון  על 
רבנו  הוסיף  בבוקר,  וחוזרת  השינה  בזמן  הגוף  את  עוזבת  שהנשמה  העובדה  את  הזכיר  כאשר 
ואמר: "אם רוצים אתם לדעת מהו הזמן המדויק שבו חוזרת הנשמה – דעו שזוהי השעה שבה 

אומרים 'ברכו'".

כאשר הבחין רבנו שהשומעים משתאים ומתפלאים על דבריו הוסיף ואמר בפליאה: "רואה אני 
שהנכם מביטים עלי בתמיהה; וכי אינכם מרגישים זאת בעצמכם?! הלוא ההרגשה לאחר אמירת 
'ברכו' שונה לגמרי מההרגשה לפניה! וכי אינכם מרגישים שנוספה בכם מעלה וקדושה? זו הרי 

המציאות, וכך גם כתוב בספרים!"

ואכן, כאשר אירע פעם ורבנו הפסיד אמירת 'ברכו', משום שהיה זה במקום שבו לא נהגו לומר 
'חתיכת' נשמה" ('במחיצת  'ברכו' לאחר התפילה, הפטיר רבנו בצער למלווהו: "היום חסרים אנו 

רבנו יעקב קמינצקי' עמ' מט).

אמירת 'ברכו' ביחידות
מקור נוסף למעלתה הנשגבת של אמירת 'ברכו' הובא במדרש ('אוצר המדרשים' –

אייזנשטיין, עמ' תק, וכן הובא בסדר רע"ג הל' ק"ש): "אמר רבי עקיבא: בכל יום ויום מלאך אחד עומד 
באמצע הרקיע שחרית, ופותח ואומר: 'ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד', וכל גדודי מעלה 
עונין אחריו, עד שמגיע ל'ברכו'. כשמגיע ל'ברכו', חיה אחת יש שָׁם ששמה ישראל, וחקוק על 
מצחה ישראל, ועליה אמר יחזקאל (י כ): 'ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּתַחת ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל', ועליה אמר דוד 
(תהלים יח יא): 'ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיעֹף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי רּוַח', ונושאת את הכסא ועומדת באמצע הרקיע, 
ואומרת בקול רם: 'ברכו את ה' המבורך', וכל גדודי מעלה עונין אחריה: 'ברוך ה' המבורך לעולם 

ועד'".

מי  כי  כתב  שם  כו),  ב  שמיר'  ('צפורן  החיד"א  בכתבי  אף  הובאה  זו  ברייתא  כי  כאן,  לציין  מעניין 
שמחמת אונס גדול הוצרך להתפלל ביחידות, יאמר ברייתא זו ותעלה לו במקום אמירת 'ברכו'.

הזכרת ה' אחר שתי תיבות
בירושלמי (ברכות ז ג) אמרו, כי כששליח הציבור מורה למתפללים: 'ברכו את ה'', עליו להוסיף: 
'ברכו' ואינו כולל  'המבורך', כדי שלא ייראה כאילו הוא מוציא עצמו מן הכלל, שאומר לציבור 

עצמו בברכתם.

אף הציבור עונים אחריו: 'ברוך ה' המבורך'. בטעם הדבר הביא ב'אליה רבה' (נז א) את דברי הגמרא 
(חולין צא ב): "חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל... מזכירין את 
השם אחר שתי תיבות, שנאמר: 'שמע ישראל ה'' וגו', ומלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא 
'קדוש קדוש קדוש ה' צבאות'". על כך תמהה הגמרא: הלוא גם  לאחר שלוש תיבות, כדכתיב: 
המלאכים מזכירים את ה' אחר שתי תיבות באמירת: 'ברוך כבוד ה'', ותירצה כי לאחר שהמתינו ב: 

'קדוש' שלוש תיבות, שוב הותר להם להזכיר את ה' ב: 'ברוך כבוד' לאחר שתי תיבות.

לפי זה ניתן היה להקשות אף על מה שאמרו בשבחם של ישראל: הלוא מצינו שהם מזכירים את 
ה' אחר תיבה אחת באמירת: 'ברוך ה' המבורך', אך כפי שתירצה הגמרא, כך נוכל גם אנו לתרץ: 
לאחר שהמתין הש"ץ שתי תיבות כשאמר: 'ברכו את ה'', הותר לציבור להזכיר את ה' אחר תיבה 

אחת.

כך גם נבין מדוע מוסיפים אנו 'המבורך': כיוון ששם ה' בורך מפי החזן אחר ב' תיבות, על כן הותר 
לנו להזכירו אחר תיבה אחת.

המבורך לעולם ועד
בספרי (פר' האזינו) הובאו דברי רבי יוסי: "מנין לעומדים בבית הכנסת ואומר 'ברכו את ה' המבורך', 
שעונים אחריהם: 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד'? תלמוד לומר (דברים לב ג): 'ִּכי ׁשֵם ה' ֶאְקָרא ָהבּו 

גֶֹדל ֵלאקֵינּו'... ומנין שעונים 'אמן' אחר המברך? תלמוד לומר: 'ָהבּו גֶֹדל ֵלאקֵינּו'".

על פי דברי הספרי ביאר המהר"ל מפראג (דרשות מהר"ל לשבת תשובה; 'נתיבות עולם' נתיב העבודה יח) 
ועד';  'לעולם  הם:  מוסיפים  המבורך',  ה'  'ברוך  החזן:  כדברי  הקהל  שעונים  שלאחר  הטעם  את 
כיוון שהמברך הזכיר את שם ה', צריכים הקהל 'להביא גודל' – להוסיף בשבח הבורא יותר ממה 

ששיבח המברך, ואם יענו רק כדברי החזן נמצאו מקלים בכבוד המקום.

מטעם זה אמר רבי יוסי במסכת ברכות (נג ב): "גדול העונה אמן יותר מהמברך", שהמברך מזכיר 
את השם בכתיבתו (הוי"ה), והעונה 'אמן' מוסיף וכולל בענייתו את שם ה' בכתיבתו וגם בקריאתו 

('אמן' בגימטרייה הוי"ה ואדנ-י).

את דבריו מסיים המהר"ל: "ומזה נדע גם כן גודל העונש למי שלא ענה 'ברוך ה' המבורך', ממי 
שלא ענה 'אמן', כי הישמע שם כבודו ולא ישבח אותו?!"

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכו את ה' המבורך

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

במקום החסד שם התפילה 


