
אחי יוסף דיברו עמו ’לא-שלום‘
”ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְוא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשם“ (לז ד)

למ“ד].  [בלא  שלום“  דברו  יכלו  ”ולא  לכתוב:  היה  ניתן 
מפני מה נקטה התורה לשון: ”ַּדְּברֹו ְלָׁשם“?

פירש רבי אורי הלוי מדרויא: 
ידועים הם דברי ה‘מגן אברהם‘ (תקפב ב) כי הסיבה שאנו 
[בשוו“א],  ְלחיים“  ”זכרנו  תשובה:  ימי  בעשרת  אומרים 
אף שלפי כללי הדקדוק היה עלינו לומר ”זכרנו ַלחיים“ 
עלולה  בפת“ח  ’לחיים‘  שאמירת  משום  היא  [בפת“ח], 
להתפלל  שלא  להקפיד  ויש  ”לא-חיים“,  כ:  להשתמע 

בראש השנה בלשון העלולה להתפרש לרעה.
על פי זה ניתן לבאר אף את הפסוק שלפנינו:  אחי יוסף 
ְלָׁשם“  ַּדְּברֹו:  ָיְכלּו  ”א  כן:  על  לו,  להרע  בליבם  חשבו 
אלא ”ַלשלום“ כלומר: ”לֹא-שלום“, וכדברי רש“י על אתר 

”שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב“.
’בן אוּרִי‘ [זאלקווא תפ“ט]

”אחד עשר כוכביא, שנים עשר שבטיא“
ָעָׂשר  ְוַאַחד  ְוַהָּיֵרַח  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְוִהֵּנה  עֹוד  ֲחלֹום  ָחַלְמִּתי  ”ִהֵּנה 

ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים לִי“ (לז ט)
אנו  פסח,  בליל  הנאמר  יודע“  מי  ”אחד  הנודע  בפיוט 
מזכירים את השבטים כמניינם בחלום יוסף: ”אחד עשר 
עשר  ”שנים  ישנם:  בפועל  הלוא  להבין,  ויש  כוכביא“. 
להזכיר  טעם  ומה  הבאה,  בפִסקה  כמוזכר  שבטיא“, 

תחילה רק אחד עשר מהם?
הבשורה  את  בכך  להזכיר  כוונתנו  סופר‘:  ה‘חתם  ביאר 
שבטים  עשר  אחד  יהיו  לעולם  כי  זה,  בחלום  הטמונה 
עשר,  השנים  השבט  מן  שיעמוד  למלך  משועבדים 
וחלילה לא למלך מעם זר. וכפי שפירש רש“י על הפסוק 
(דברים לב ו): ”הּוא ָעְׂש ַוְיכְֹנֶנךָ“ –“מכם כהנים, מכם נביאים 

ומכם מלכים“.
באופן נוסף ביאר זאת מהרא“ל צינץ על פי דברי המדרש 
 – אחיו  עשר  אחד  את  יוסף  שכלל  שמכך  טו)  פד  (ב“ר 
ובתוכם ראובן, כאחד בחלומו, התבשר ראובן שלא חטא 
ב‘מעשה בלהה‘. ויש לומר כי לפיכך הדגיש הפייטן את 
להודיע  כדי  זה,  בחלום  שהוזכרו  השבטים  עשר  אחד 

לכול כי ראובן לא חטא.
’תורת משה‘; הגש“פ ’ברכת השיר‘ 

יוסף התפלל בבית המקדש
ֶדה“ (לז טו) ”ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבּׂשָ

”‘וימצאהו איש‘ – זה גבריאל“ (רש“י).
יוסף  כי  בציינה  ללמדנו  התורה  ביקשה  מה  להבין  יש 

ֶדה“? היה: ”תֶֹעה ַּבּׂשָ
ביאר רבנו יהונתן אייבשיץ:

לחרן  יעקב  שכשיצא  מבואר  ב)  (צה  סנהדרין  במסכת 
המקדש.  במקום  להתפלל  שיוכל  כדי  הדרך  לו  קפצה 
יוסף  את  הוא  ברוך  הקדוש  התעה  לכך  כי  לומר  ויש 
ֶדה“ – במקום המקדש  כשיצא למצרים, כדי שיעבור ”ַּבּׂשָ
בית  אלא   – ’שדה‘  ”אין  ב):  טו  (ב“ר  במדרש  שאמרו  [כפי 

המקדש“] ויתפלל שם.
שיעקב  כפי  כי  הכתוב:  בלשון  אף  מדוקדקים  הדברים 
יב):  כח  (לעיל  ככתוב  מלאכים,  המקדש  במקום  ראה 
”ַוַּיֲחם... ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאקִים“, כך יוסף, כשהגיע למקום 
רש“י  (ראה  בו  המשרת  גבריאל  המלאך  את  פגש  המקדש 

יומא עז א ד“ה לבוש).
 ’תפארת יהונתן‘

יוסף כלל את אחיו בתפילתו
”ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש“ (לז טז)

ביאר האדמו“ר רבי משה אליקים בריעה מקוז‘ניץ:
ראוי  צרכיו,  על  האדם  כשמתפלל  כי  בידינו,  הוא  כלל 
(שבת  בגמרא  וכמבואר  אחיו.  ישראל  עם  עצמו  שיכלול 
יב ב) שבשעה שמתפללים על החולה אומרים: ”המקום 
ירחם עליך בתוך חולי ישראל“, כי בזכות הרבים נשמעת 
התפילה יותר (רש“י שם). ויש לומר כי מטעם זה, אף יוסף 
כלל עצמו עם אחיו בתפילתו. לפיכך אמר: ”ֶאת ַאַחי“ – 

בתוך אחיי, ”ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש“ – את תפילתי.
’באר משה‘ 

להודות אף על הצלה פורתא
”ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר א ַנֶּכּנוּ ָנֶפׁש“ (לז כא)

יסוד גדול למד מפסוק זה רבי יוסף ישראל דייטש, רבה 
של באלשא יארמוט: 

מחמת  בסכנה  יוסף  היה  נתון  הבור  בתוך  שגם  אף 
את  התורה  מכנה  שמילאוהו,  והעקרבים  הנחשים 
ניצל  שבזכותו  משום  זאת  כ‘הצלה‘.  ראובן  של  מעשהו 
אחיו  כשביקשו  מעליו  שריחפה  הגדולה  מהסכנה  יוסף 

’להכותו נפש‘.
בספר  כמבואר  החשמונאים,  זאת  קיימו  למעשה  הלכה 
את  לטהר  בידיהם  שעלה  שבשעה  שאף  (פ“כ)  ’יוסיפון‘ 
לא  הם  הכוללת,  המלחמה  הסתיימה  טרם  המקדש 

נמנעו מלהודות ולהלל על נס חלקי זה.
הנסים‘  ’על  תפילת  שבנוסח  הסיבה  את  ליישב  יש  בכך 
אנו מקדימים להודות: ”על הנסים... ועל התשועות ועל 
הנפלאות...“, ורק אחר כך אנו מזכירים: ”על המלחמות“, 
להודות  שהקפידו  החשמונאים,  של  שבחם  להודיע 
את  מלא  ניצחון  ניצחו  בטרם  אף  החלקיים  הנסים‘  ’על 

’בן גרני‘היוונים. 

ייחודיותה של תשובת ראובן
”ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור“ (לז כט)

”אמר לו הקדוש ברוך הוא: ’מעולם לא חטא אדם לפני 
ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחילה‘“ (ב“ר פד יט).

שאדם  מצינו  כבר  הרי  המדרש:  דברי  על  תמהו  רבים 
כמי  ראובן  נחשב  ומדוע  תשובה,  עשו  וקין  הראשון 

שפתח בתשובה תחילה?
כמה ביאורים נאמרו בזה:

ב)  (נה  שבת  במסכת  ביאר:  מפשיסחה  בונים  ר‘  הרבי  א. 
חטא  ראובן  האומר  ”כל  לברכה:  זיכרונם  חכמינו  אמרו 
אינו אלא טועה“. לפי גמרא זאת נמצא שראובן לא חטא 
באמת, אלא רק נכשל בנדנוד עבירה, ומתוך יראת שמים 
בהנהגת  חמורה.  עבירה  עבר  כאילו  תשובה  עשה  שבו 
ראובן  היה  אכן  החטא,  לפני  עוד   – תחילה“  ”תשובה 

ראשון. 
הדברים אף מדויקים בלשון המדרש: ”מעולם לא חטא 
חטא‘  ש‘לא  אדם  היה  לא   – תשובה“  ועשה  לפני  אדם 

לפניי, ולמרות זאת עשה תשובה.
וקין  הראשון  אדם  ביאר:  מרדז‘ימין  אריה  יעקב  רבי  ב. 
להם,  הצפוי  לעונש  שהתוודעו  אחר  רק  בתשובה  חזרו 
כי   – תחילה“  ”בתשובה  שפתח  הראשון  היה  ראובן  אך 

טרם נודע לו שייענש. 
ג. הרבי בעל ’אמונת משה‘ מאלכסנדר יישב זאת על פי 
המסופר על רבנו סעדיה גאון. כל יום היה ר‘ סעדיה גאון 
שהתעלה  כיוון  כי  בהסבירו  בתשובה,  ומתענה  מסתגף 
לשוב  ועליו  הבורא,  בגדלות  השגה  לו  נוספה  זה,  ביום 
בהתאם  בוראו  את  עבד  לא  הקודמים  שבימים  כך  על 

להשגתו הנוכחית.
ויש לומר כי אף ראובן נהג כן, וכך מובנת לשון המדרש: 
”מעולם לא חטא אדם“ – דווקא מכוח העובדה שהתקרב 
לשוב  צורך  שחש  הראשון  היה  ראובן  שכן  ”לפני“, 

בתשובה מתוך התקרבותו לבורא. 
’דברי אבי“ב‘; שו“ת ’חשבה לטובה‘ סי‘ מד

פרשת וישב

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לום‘

פני ם

לתת את ’הכוס‘ על ’כף‘
”ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה“ (מ יא)

 ’ַהּכֹוס‘ – בגימטרייה ’אמן‘, ’ַּכף‘ – בגימטרייה מאה. 
מלכי  מלך  את  כראוי  ולעבוד  לשרת  רצוננו  אם 
המלכים, עלינו להקפיד לתת ”ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַף“ – 

להשלים כל ברכה בעניית אמן. 
’תפארת צבי‘ עמ‘ כט

255פרשת וישב תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

סף
ם“ 
רזאתר 

הכוס‘ על ’כ

ממממררמממ
בבפפפפרר ים

”האותיות א.מ.ן קודמות בסדר האל“ף בי“ת לאותיות ב.נ.ס, ללמדנו 
שאחר אמן נמשך הנס“ (’נר ישראל‘ [למגיד מקוז‘ניץ] כוונת חנוכה).

בימי החנוכה המסוגלים לניסים, נתחזק בעניית אמן, וזכות זו תעמוד 
לנו שיושפעו עלינו ממרום ניסים ונפלאות בכל עת ובכל שעה.

שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן.
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הסיפור שלפניכם סופר מפי בעל המעשה, ר‘ 
חיים צבי סלומון, מיוצאי העיר האלמין,  אשר 
ובניסי  האיומה  השואה  מאורעות  את  עבר 
ניסים זכה להינצל ממנה, כנצר יחיד למשפחה 

ענפה ומפוארת שנכחדה בשנות הזעם.
תורה  ספרי  שני  צבי  חיים  ר‘  של  ברשותו 
עתיקים שעברו במשפחתו מדור לדור ויוחסו 
השנים  למרות  עברו.  מדורות  עולם  לצדיקי 
הם  עליהם,  שעברו  וההרפתקאות  הרבות 

שמורים היטב ואף ראויים לקריאה.
הטוב  שמעם  יצא  לשואה  שקדמה  בתקופה 
גם   כמו  העיר  למרחקים,  ורבני  הספרים  של 
אורחים נכבדים שנקלעו למקום היו מבקשים 
מתפעלים  שהם  תוך  בהם,  דווקא  לקרוא 

מיופיים המיוחד.
כאמור, נותר ר‘ חיים צבי נצר יחיד למשפחתו 
אולם  ה‘,  קידוש  על  כולה  שנעקדה  הענפה 
באורח פלא גם ספרי התורה המיוחדים נותרו 
כרוכה  זו  מפתיעה  עובדה  לפליטה.  עימו 
בסיפור מופלא ובנס גלוי שאותו היה מספר ר‘ 

חיים צבי לעת מצוא. הרי הוא לפניכם:
חיים  ר‘  היה  השנייה,  העולם  מלחמת  בפרוץ 
יהודה  רבי  הגאון  של  בישיבתו  תלמיד  צבי 
ישב  הוא  הי“ד.  מסעקלהיד  רוזנר  סג“ל 
כשלפתע  העבודה,  ועל  התורה  על  בשקידה 
אליו  נשלח  כי  מביתו,  בהול  במברק  התבשר 
מהשלטונות ההונגריים צו גיוס למחנה עבודה, 
והוא נדרש למלא אחריו באופן מידי, שאם לא 

כן חייו נתונים בסכנה. 
דלת  על  מיד  הידפק  המבוהל  צבי  חיים 
דרך  לו  אין  כי  הבין  הוא  ורבו.  מורו  של  ביתו 
להתחמק מהצו, אך ביקש בטרם יצא להיפרד 
להצלחה  ברכה  ממנו  ולבקש  ורבו  ממורו 

ולשמירה בדרך המסוכנת שלפניו.
ידו  את  תפש  תלמידו,  כאב  את  שכאב  הרב 
בידיו הקדושות ושאלו: ”חיים צבי, האם מוכן 
אתה להתחייב כי לעולם לא תנתק את הקשר 
הנצחי הקיים בינך לבין קונך ולו לרגע אחד?“.
חיים צבי הופתע מהשאלה, אך ללא היסוס של 
רגע אישר את התחייבותו. ”אם כך“, אמר הרב 
”הנני  תלמידו,  ראש  על  ידיו  מניח  שהוא  תוך 
שבינך  הקשר  על  שמירתך  בזכות  כי  לברכך 
לבין הקדוש ברוך הוא, אף הוא ישמרך ויצילך 

בכל אשר תפנה ותלך“.
צבי  חיים  פנה  הרבי  של  בברכתו  מצויד 
לפניו,  היו  סכנות  ורצופי  קשים  ימים  לדרכו. 
לנגד  העת  כל  עמדה  הרבי  של  ברכתו  אולם 
את  צלח  שמכוחה  זו  היא  כי  חש  והוא  עיניו, 
שפקדוהו  הרבים  והייסורים  המאורעות  כל 

במהלך ימי השואה.
המלחמה  הסתיימה  עתה  זה  תש“ה.  שנת 
בודד  צבי  חיים  את  אחריה  מותירה  כשהיא 
הגיעו  זו  אחר  בזו  וגואל.  קרוב  ללא  וגלמוד 
בני  כל  אובדן  על  הקשות  השמועות  לאוזניו 
הישיבה  לספסל  חבריו  עם  יחד  משפחתו, 
זצ“ל,  מסעקלהיד  הגה“ק  ורבו  מורו  ובראשם 
שכולם עלו על המוקד על קידוש שמו יתברך.
בלב מלא יגון הוא שב לעיירת מולדתו וביקש 
למצוא את בית הוריו, ובמקום זאת מצא תילי 

תילים של חרבות.
למרר  והחל  מהאבנים  אחת  על  התיישב  הוא 
בבכי. הוא בכה על משפחתו הענפה שנכחדה, 
שעזבוהו  מכריו  ועל  חבריו  על  רבותיו,  על 
הנדירים  התורה  בספרי  נזכר  לפתע  לאנחות. 
והקדושים שהיו חביבים עליו כבבת עינו, ובכיו 

הלך וגבר.
הספרים  כי  להאמין  לו  גרמה  בליבו  תחושה 

בלתי  בתשוקה  נמלא  והוא  קיימים,  עדיין 
כמזכרת  חיקו,  אל  ולאוספם  למוצאם  מובנת 

נצח למשפחתו שנמוגה בעשן.
שוב פרץ הוא בבכי מר. הפעם היה זה בכי של 
לפני  ליבו  במר  התחנן  הוא  נרגשת.  תפילה 
היושב במרומים כי יאיר את עיניו למצוא את 
בדמעותיו  התמוגג  וכך  האבודים,  הספרים 

משך זמן ארוך כשהוא אינו מצליח להירגע.
ננער  ולפתע  ובתפילתו,  בבכיו  שקוע  עודו 
הרים  הוא  ובאו.  שקרבו  רמות  נביחות  לקול 
לעברו.  שהתקרב  בכלב  והבחין  עיניו  את 
הוא  מהרה  ועד  היטב,  לו  מוכר  היה  הכלב 
נזכר מהיכן; היה זה כלב השמירה המשפחתי 
אמצעים,  ומרובת  עשירה  כמשפחה  שלהם. 
להבריח  כדי  זה  כלב  של  לשירותיו  הם  נזקקו 
גנבים ושאר אורחים בלתי רצויים מבית העסק 

שברשותם. למרבה הפלא נותר הכלב בחיים.
ריחו  בחוש  הכלב  אותו  זיהה  הנראה  כפי 
המפותח, ומשהבחין בו החל להתקרב לעברו 
יותר  שדמה  משונה,  באופן  נובח  שהוא  תוך 
בחוזקה,  בו  התחכך  הכלב  מלנביחה.  ליללה 

כרומז לו לבוא אחריו.
בתבונתו  פעם  לא  נוכח  שבעבר  צבי  חיים 
המיוחדת של כלב זה, לא התעלם מרמיזותיו. 
הכלב.  אחר  לצעוד  והחל  ממקומו  קם  הוא 
הכלב התרחק משכונת מגוריו והוביל את חיים 
בנקודה  נטוש.  חיטה  שדה  לעבר  הנדהם  צבי 
מסוימת נעצר והחל להגביר את יללותיו, תוך 
שהוא מנסה לחפור באדמה היבשה שמתחתיו.
הרים  הוא  שם  מאי  לעזרתו.  נחלץ  צבי  חיים 
באדמה,  בעזרתה  לחפור  והחל  מתכת,  פיסת 
לא  למדי  גדול  בור  שחפר  לאחר  שאף  אלא 
גילה דבר. הוא הסיק מכך כי כפי הנראה כבר 
הגביר  הוא  ויתר.  לא  הכלב  המטמון.  נחשף 
את קצב יללותיו ורקע ברגליו כמורה לו – אל 

תתייאש, המשך לחפור!
חיים צבי המשיך לחפור עד שהגיע לעומק של 
בחפץ  ידיו  נתקלו  לפתע  וחצי.  מטרים  כשני 
שהצליח  עד  החפץ  סביב  חפר  הוא  קשה. 
לבסוף להוציאו. היה זה ארגז עץ גדול אטום. 
בידיים רועדות הוא הסיר את המכסה... בתוכו 
שלמים  כשהם  היקרים,  התורה  ספרי  שכנו 
התורה  כתר  מונחים  היו  לצידם  פגע.  כל  ללא 

המפואר ויתר כלי הקודש.
פנה  לבבו  את  ממלאת  עצומה  כששמחה 
את  אחריו  גורר  שהוא  תוך  מהמקום,  ללכת 
המשיך  הוא  ויתר.  לא  הכלב  אך  היקר,  הארגז 
ליילל, וחיים צבי הבין שעליו לחפור עוד. הוא 
חפר קמעא ונתקל בארגז נוסף. בארגז זה היו 
הגיע  ששוויים  רבים,  ערך  וחפצי  תכשיטים 

לסכום עצום.
בעמל רב נשא חיים צבי את הארגזים היקרים 
ותר אחר מקום מבטחים. הכלב המשיך לצעוד 
עמו וללוותו למשך כמה ימים, עד שמת לאחר 

שמילא את שליחותו בנאמנות יתירה.
להשתקם  לו  סייע  בידיו  שהיה  הרב  הרכוש 
הקימו  שרידים  כמה  עם  ויחד  ולהתבסס, 
במקום  חיו  הם  הקהילה.  חורבות  את  מחדש 
החליטו  מסוים  שבשלב  עד  מספר,  שנים 

לעלות ולהשתקע בארץ הקודש.
ספרי  ואת  אונו  בקרית  השתקע  צבי  חיים 
התורה העביר למשמרת בבית הכנסת המקומי, 

שם שמורים הם בבטחה עד עצם היום הזה.
’טיב הקהילה‘ תשע“ב עמ‘ קסו

ארבע ברכות כאחת
המזון,  ברכת  לביאור  נפנה  בטרם 
של  המבנה  על  מעט  שנפרט  ראוי 
הברכות  כמות  על  המזון,  ברכת 

הכלולות בה ועל מחבריהן.
מקור  בהקדמה,  שהתבאר  כפי 
האכילה  אחר  לה‘  להודות  חיובנו 
כפי  התורה.  מן  הינו  המזון  בברכת 
שלמדוהו חכמים (ברכות כא א) מפסוק 
ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (דברים  מפורש 

 .“קֶיּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱא
לא  התורה  מן  כי  הראשונים,  כתבו 
המזון,  לברכת  מיוחד  נוסח  נקבע 
ובימי קדם היה כל אחד מברך אחר 
במהלך  משלו.  אישי  בנוסח  מזונו 
דוד,  יהושע,  משה,  תיקנו  הדורות 
את  הגדולה  כנסת  ואנשי  שלמה 
אומרים  אנו  שאותן  הברכות  ארבע 
שיובא  כפי  בזמנה,  ברכה  כל  כיום, 

להלן (רשב“א ברכות מח ב).
לכנות  אנו  שנוהגים  פי  על  אף  כך, 
בלשון   – המזון‘  ’ברכת  הברכה:  את 
יחיד, בפועל כולל נוסח ברכת המזון 
שלפנינו ארבע ברכות שאותן קיבצו 
(ברכות  יחדיו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
מח ב). עוד כתבו הפוסקים כי חלוקות 
ברכות אלו זו מזו; שלוש מהן – חיובן 
הארץ‘  ’ברכת  הזן‘,  ’ברכת  מהתורה: 
ו‘ברכת בונה ירושלים‘, וכיוון שמקור 
”ואכלת  מהפסוק:  הוא  שלושתן 
נחשבות  הן  כן  על  וברכת“,  ושבעת 
כברכה אחת (לבוש או“ח קפח ו). הברכה 
חכמים,  מדברי  חיובה   – הנוספת 
(’שולחן  והמטיב‘  ’הטוב  ברכת  והיא 

ערוך‘ או“ח קפח א).

סדר השתלשלות חיבור 
הברכות

ברכות  תקנת  השתלשלות  סדר 
בברכות  הגמרא  בדברי  הובא  המזון 

(מח ב) בלשון זו:

לישראל  תקן  משה  נחמן:  רב  ”אמר 
מן.  להם  שירד  בשעה  הזן  ברכת 
כיון  הארץ  ברכת  להם  תקן  יהושע 
תקנו  ושלמה  דוד  לארץ.  שנכנסו 
’בונה ירושלים‘; דוד תקן ’על ישראל 
ושלמה  עירך‘,  ירושלים  ועל  עמך 
והקדוש‘.  הגדול  הבית  ’על  תקן 
’הטוב והמטיב‘ – ביבנה תקנוה, כנגד 
אותו  מתנא:  רב  דאמר  ביתר.  הרוגי 
לקבורה  ביתר  הרוגי  שניתנו  היום 
’הטוב‘  והמטיב,  הטוב  ביבנה  תקנו 
שניתנו   – ו‘המטיב‘  הסריחו,  שלא   –
לקבורה. תנו רבנן, סדר ברכת המזון 
כך היא: ברכה ראשונה – ברכת הזן, 
שניה – ברכת הארץ, שלישית – בונה 

ירושלים, רביעית – הטוב והמטיב“.
שלוש  כל  כי  לדעת,  יש  אמנם 
מלשון  נלמדות  הראשונות  הברכות 
הפסוק, ובוודאי נהגו לברכן אף לפני 
הנוסח שחיברו להן דוד, שלמה ויתר 
אחר  שנוסח  אלא  הברכות.  מסדרי 
היה בידם, ובמשך הדורות הרחיבוהו 
הנוסח  אף  כן  וכמו  העניין.  לפי 
המצוי בידינו כיום, אינו אותו הנוסח 
הברכות,  את  הקדמונים  שתיקנו 

וכפי שכותב הטור (או“ח קפח):

אותם  ברכו  שלא  למימרא  ”ולא 
דריש  דהא  ושלמה,  דוד  שבא  עד 
תקנו  הם  אלא  מקרא.  כולהו  להו 
טובה  שניתוסף  מה  לפי  המטבע 
ובנין  הכיבוש  קודם  דודאי  לישראל. 
הכיבוש  אחר  כמו  אמרו  לא  הארץ 
והבנין, כמו שאין אנו אומרים מטבע 
מבקשים  שאנו  ושלמה,  דוד  שטבעו 
והם  הבית,  ולבנות  המלכות  להחזיר 
הארץ  שלות  להמשיך  מבקשים  היו 

והמלכות והבית“.

רמזים לסדר ברכות המזון
לארבע  סמך  מצאו  רשומות  דורשי 
יעקב  ברכת  מלשון  המזון  ברכות 
ָׁשַדִים  ”ִּבְרכֹת  כה):  מט  (בראשית  לבניו 
המזון  ברכות  אלו   – ’שדי“ם‘  ָוָרַחם“; 
יהושע,  דוד,  ’שלמה,  שתיקנו 
תיבות  רמ“ח  אלו   – ’ורח“ם‘  משה‘, 
המזון  שמברכות  שמע.  שבקריאת 
ישראל  יונקים  כאחד  שמע  וקריאת 
בעולם  להם  הנתון  השפע  כל  את 

הזה (’בן יהוידע‘ ברכות שם).
המזון  ברכות  לשלוש  נוסף  רמז 
חיים  רבי  למד  מדאורייתא  שחיובן 
מהכתוב  מפראג  המהר“ל  אחי 
שנאמר בשולחן (שמות כה כד): ”ְוִצִּפיָת 
אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור“; ’זה“ב‘ ראשי תיבות: 
הרמז  חלק  הטיול‘  (’אגרת  בונה‘  הארץ,  ’זן, 

אות ז).

ה‘מטה  וכתב  הוסיף  פירוט  ביתר 
תרצה  ”אם  שנא):  העבודה  (עמוד  משה‘ 
כאדם  לעושרך  שמירה  לעשות 
להשתמר  לדבר  צפוי  שעושה 
מקלקול והפסד, אז ’וצפית אתו זהב 
טהור‘. רצה לומר הזהר בברכות, והן 
ויתרבה  בידך  שיתקיים  הצפוי  המה 
’וצפית  וזהו  ההוא.  העושר  ויתברך 
של  ברכות  לג‘  רמז  טהור‘,  זהב  אתו 

ברכת המזון מן התורה זה“ב...“ 
ג  (אבות  טוב‘  יום  ה‘תוספות  כתב  עוד 
ג), כי שלוש הברכות הראשונות הינן 
כנגד תורה, נביאים וכתובים; הברכה 
שהוא  משה,  תיקנה  הראשונה 
תיקן  השנייה  התורה,  את  שכתב 
בספרי  הראשון  הוא  שספרו  יהושע, 
דוד  כתבוה   – והשלישית  הנביאים, 
ושלמה, שספריהם, תהילים ומשלי, 

פותחים את סדר ה‘כתובים‘.
מויז‘ניץ  אליעזר‘  ה‘דמשק  אמר  עוד 
הברכות  שלוש  כי  סו),  עמ‘  (תנינא, 

כנגד  נתקנו  מדאורייתא  שחיובן 
אברהם  כנגד  ’הזן‘  האבות:  שלושת 
על  אורחים  ומפרנס  זן  שהיה  אבינו 
אבינו  יצחק  כנגד  ’הארץ‘  שולחנו, 
”ַוִּיְזַרע  יב):  כו  (בראשית  נאמר  שעליו 
כנגד  ירושלים‘  ’בונה  ָּבָאֶרץ“,  ִיְצָחק 
יח):  לג  (שם  נאמר  שעליו  אבינו  יעקב 
חותמים  אנו  וכן  ָׁשֵלם“,  ַיֲעקֹב  ”ַוָּיבֹא 
אותה ב‘בונה ברחמיו ירושלים‘, כנגד 
הרחמים.  מידת  היא  שמידתו  יעקב 
שחיובה  והמטיב‘  ’הטוב  וברכת 
המלך  דוד  כנגד  נתקנה  מדרבנן, 

שנקרא ”טֹוב רִֹאי“ (שמואל א‘ טז יב). 

הארות בסדר התפילה  ההאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – סדר ברכות המזון

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

הכלב שרד עד למילוי שליחותו


