
תפילת הדרך ללן בדרך
”ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה: ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם 

ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש“ (כח י-יא)

פירש רבי אלימלך רובינשטיין רבה של ראחוב:

ב‘שולחן ערוך‘ (או“ח קי ה) נפסק כי על היוצא לדרך ארוכה 
את  מחדש  בוקר  בכל  –להתפלל  ימים  כמה  הנמשכת 
ולא  בלילה  שלן  ובתנאי  ובמלכות,  בשם  הדרך‘  ’תפילת 
המשיך בדרכו. אך אם המשיך בדרכו במשך הלילה, לא 

יברכנה בבוקר בשם ומלכות.

בשעה  שלפנינו:  בפסוק  למצוא  נוכל  זו  להלכה  רמז 
הדרך,  תפילת  התפלל  בוודאי  שבע  מבאר  יעקב  שיצא 
תפילה  [לשון  במקום“  ”ויפגע  בדרך:  בעודו  זאת  ובכל 
(רש“י)] – שב והתפלל תפילת הדרך, ומדוע? מפני ש“וילן 

שם“ – בלילה, ומכאן ראיה לדבריו של ה‘שולחן ערוך‘.

’בינת אלימלך‘

יעקב ביקש לייחד נסיעה לתפילתו
”ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום“ (כח יא)

על  עברתי  ’אפשר  אמר:  לחרן  [כשהגיע]  מטא  ”כי 
יהיב  כד  התפללתי?‘  לא  ואני  אבותי,  שהתפללו  מקום 
דעתיה למיהדר [כשנתן דעתו לחזור] קפצה ליה ארעא 

[התקצרה לו הדרך], מיד – ’ויפגע במקום‘“ (חולין צא ב).

יש להבין: מפני מה לא נתן יעקב דעתו לעמוד ולהתפלל 
התפללו  שבו  במקום  הראשונה  בפעם  כשעבר  מיד 

אבותיו והמתין עד שובו מחרן?

פירש בעל ה‘חידושי הרי“מ‘:

הליכתו  כדי  תוך   – אגב  כבדרך  להתפלל  רצה  לא  יעקב 
לחרן, לפיכך רק לאחר ששב מחרן, ייחד נסיעה מיוחדת 
אל המקום שבו התפללו אבותיו כדי לשאת שם תפילה.

’ליקוטי הרי“מ‘ 

יעקב ביקש ליהנות מהלחם ומהבגדים
”ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבשׁ“ (כח כ)

לשם מה הוצרך יעקב לפרט: ”ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹשׁ", 
וכי יש תועלת אחרת ללחם או לבגד?

ביאר רבי מרדכי הכהן מצפת: קיימים אנשים רבים אשר 
ליהנות  ביכולתם  אין  אולם  בשפע  לחם  ברשותם  יש 
מהם  המונעת  גופנית  בעיה  או  מחלה  מפאת  ממנו, 
”ֶלֶחם  דבריו  וביקש:  יעקב  פירט  לפיכך  זאת.  לעשות 
ֶלֱאכֹל וֶּבֶגד ִלְלּבֹשׁ" – שמלבד שיזכהו ה' במזון ובבגדים, 
מהלחם,  לאכול  שיוכל  כדי  וכוח  בריאות  גם  לו  ייתן 
לבוש  כשהוא  הבריות  בין  ולהלך  מהבית  לצאת  ואף 

בבגדים, וכך לא יהיו הם מונחים בביתו לחינם.

באופן אחר פירש רבי מאיר יחיאל שפירא מבלנדוב: 

שיש  אלו  אף  בעולם,  שולטים  והמחסור  הרעב  כאשר 
מחסורם  די  לאכול  בנוח  חשים  אינם  צורכם  כל  להם 
וללבוש מלבושי כבוד, בחששם ממבטי קנאה וצרות עין 
יעקב:  ביקש  לפיכך  חרב.  כמדקרות  לעברם  שיישלחו 
שאוכל  כדי  סיפוקם,  די  ומזון  לחם  בריותיך  לכל  נא  תן 

לאכול וללבוש מאשר הענקת לי בטובך הגדול.

’שפתי כהן‘; ’אמת ליעקב‘

יציאה מ‘בית א-ל‘ כיציאה מבית הכנסת
”וִַּיָּׂשא ַיֲעקֹב ַרְגָליו ַוֵּיֶל ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם" (כט א)

נשא  טובה...  בשורה  משנתבשר   – רגליו‘  יעקב  ”‘וישא 
לבו את רגליו ונעשה קל ללכת“ (רש“י).

בתיאור יציאת יעקב מארץ ישראל לחרן (לעיל כח י) נאמר 
ָחָרָנה“.   ַוֵּיֶל ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב  ”ַוֵּיֵצא  פשוטה:  בלשון 
ללכת  לפתע  החל  א-ל  בבית  שלן  לאחר  עתה,  מדוע 

?"בזריזות, ככתוב: ”וִַּיָּׂשא ַיֲעקֹב ַרְגָליו ַוֵּיֶל

פירש ה'חתם סופר‘:

במסכת ברכות (ו ב) הורו חכמים כי ”היוצא מבית הכנסת 
– אל יפסיע פסיעה גסה“, וזאת כדי שלא ייראה כביכול 
ואולם  שם).  רש“י  (ראה  הכנסת  בבית  השהייה  עליו  כבדה 
פסק ה‘מגן אברהם‘ (או“ח צ כו) שאם יוצא על מנת לחזור, 
לבית  במהירות  שישוב  כדי  לרוץ  עליו  מצווה  אדרבה, 

הכנסת.

לחרן  ישראל  מארץ  יעקב  בצאת  כי  לומר,  יש  זה  לפי 

מבית  כ‘יוצא  דינו  היה  אליה,  ישוב  אם  שידע  מבלי 
שהתבשר  משעה  אולם  לאיטו,  הלך  ולפיכך  הכנסת‘ 
ַהּזֹאת“,  ָהֲאָדָמה  ֶאל   ַוֲהִׁשבִֹתי” טו):  כח  (לעיל  א-ל  בבית 
נעשה כ‘יוצא על מנת לחזור‘, ומשום כך היה עליו לרוץ 

כדי שיוכל לשוב במהרה.
’חתם סופר‘

במה התייחדה הודאתה של לאה?
”ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה‘ ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה“ (כט לה)

ידועים הם דברי הגמרא (ברכות ז ב): ”מיום שברא הקדוש 
ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך 
הוא, עד שבאתה לאה והודתו, שנאמר: ’ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת 
והלוא  לה‘,  הודו  לא  האבות  וכי  רבים:  תמהו  וכבר  ה‘‘“. 
מקראות מפורשים הם שהודו לה‘ ואף הקריבו קרבנות 

על טובות שנעשו עימם?

כמה ביאורים נאמרו על קושייה זאת:

א. רבי צבי הירש הלר בעל ’טיב גיטין‘ ביאר:

בצדקת  אדם  הודאת   – גם  היא  ’הודאה‘  לשון  משמעות 
לאה  אף  והנה,  עליו.  חלק  שבתחילה  לאחר  זולתו, 
אך  ’שנואה‘,  היותה  עובדת  את  בתחילה  כאבה  בוודאי 
טובה,  לה  צמחה  כך  מתוך  שדווקא  לבסוף  משנוכחה 
כשזכתה להעמיד שבטים בישראל יותר מהחלק שנועד 
ה‘רעה‘  כי  בליבה  הסכימה  לא),  כט  זוטרתא  פסיקתא  (ראה  לה 
זה  ולפי  לה‘.  הודתה  כך  ומתוך  ל‘טובה‘  בעבורה  הייתה 
הבורא  את  האבות  ושיבחו  היללו  בוודאי  כי  שאף  מובן 
בתפילותיהם, ב‘הודאה על הרעה‘ הייתה לאה הראשונה.

ב. ה‘כתב סופר‘ פירש:

אף אבותינו בוודאי הודו לה‘ וזבחו זבחי תודה, אך עשו 
הטבע.  כדרך  שלא  ניסים  עימם  שנעשו  לאחר  רק  זאת 
ואילו לאה הייתה הראשונה שהודתה על טובה שעשה 

עמה הקדוש ברוך הוא בדרך הטבע – לידת הבנים.

ג. ב‘פרדס יוסף‘ ביאר:

”בעשרה  א):  קיז  (פסחים  חכמים  אמרו  פסחים  במסכת 
מכולן  גדול  תהלים...,  ספר  נאמר  שבח  של  מאמרות 
לאה  אף  אחת“.  בבת  ושבח  שם  שכולל  ’הללוי-ה‘ 
’שם  בהודאתה  שביטאה  בכך  לה  מהקודמים  התייחדה 
הכולל  ’יהודה‘  בשם  ל בנה  כשקראה  אחת,  בבת  ושבח‘ 
הודאה  מבטאת  מהותו  וכל  הוי“ה,  אותיות  את  בתוכו 

ושבח.
’חידושי גאונים‘ דף ג‘; ’כתב סופר‘; ’פרדס יוסף‘

פרשת ויצא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

ׁש לן

פני ם

יעקב גילה ליוסף את סוד האמן
"ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" (לא יג)

זוהי לשון ה‘מגלה עמקות‘ (פר‘ וישב):

”יוסף הוא שומר השער, והשערים נפתחים בזכות 
עניית ’אמן‘, כמו שלמדו חז“ל (שבת קיט ב) מהכתוב 
ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ב):  כו  (ישעיה 

ֱאֻמִנים‘“.

יעקב היה בן צ“א כמניין אמ“ן כשאמר לו הקדוש 
ברוך הוא: ”קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת“, ואז ילדה לו 

רחל את יוסף, ויעקב גילה לו סוד אמ“ן...“.

253פרשת ויצא תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

עה 
דרך, 
פילה 
לן

רז
סף את סוד

מממרררממ
בבבבפפפרר ים

עדן‘,  גן  שערי  לו  פותחין  כחו  בכל  אמן  העונה  ’כל  ב):  קיט  (שבת  ”אמרו 
ומתוך השכר נבין כמה נחת רוח עושה ליוצרנו. אשרי יילוד אישה שיזכה 
לעשות נחת ליוצרו, אין לו שכר גדול מזה, וראוי לאיש הישראלי למסור 

נפשו לעשות נחת רוח ליוצרו“.
’חסד לאלפים‘ [לבעל ’פלא יועץ‘] נו א
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איש צדיק וחסיד חי בעיר צפת, ושמו רבי אברהם 
הלוי ברוכים זצ“ל. רבי אברהם זה היה יהודי ירא 
שמים אשר מנעוריו עבד את ה‘ בכל כוחו. כוחו 
בקבלה היה גדול, אולם במיוחד נודע כמי שכאב 

במאוד את צער השכינה הנמצאת בגלות.
לילה  בכל  מתעורר  היה  רבות  שנים  במשך 
ממיטתו.  ויורד  כארי  מתגבר  לחצות,  סמוך 
צפת,  העיר  סמטאות  בין  לסיבוב  יוצא  אחר 
יושביהם  את  ומעורר  הבתים  חלונות  על  מקיש 
’תיקון חצות‘ ולהתפלל לאוקמא  לקום לאמירת 

שכינתא מעפרא.
בפרישות  התנהלו  הגשמיים  שחייו  אברהם  רבי 
מאמץ  וכל  השקעה  כל  חסך  לא  ובדוחק, 
עת  בכל  הגאולה.  לקירוב  ובפעולותיו  בעבודתו 
אודות  על  הרבים  את  ועורר  דרשות  נשא  מצוא 
החובה לעסוק בקירוב הגאולה ולהרבות בקינה 
ועל  בעוונותינו,  שחרב  המקדש  בית  על  ובצער 
השכינה הקדושה שגלתה ממקומה. וכאשר היה 
מדבר על כך היו עיניו מצטעפות בדמעות, וצער 

עמוק ניכר על פניו.
עד  אלו,  בעניינים  התעסקותו  הייתה  רבה  כה 
שהעיד עליו רבנו האר“י הקדוש כי נשמתו הינה 

גלגול מנשמת ירמיהו הנביא.
חבריו  למשכב.  אברהם  רבי  נפל  הימים  באחד 
ומכיריו שרגילים היו להתעורר בזכותו לאמירת 
תיקון חצות התפלאו כאשר לפתע חדל להעירם.
כדי  לביתו  לגשת  שהחליט  מחבריו  אחד 
במיטתו  שוכב  למוצאו  הופתע  בשלומו,  לדרוש 
עד  בכאבים.  מתייסר  והוא  כבדה  כשנשימתו 
המחוזי.  הרופא  את  לביתו  החיש  הוא  מהרה 
חמורה:  בארשת  אמר  ואחר  בעיון  בדקו  הלה 
”איני מוצא את סיבת חוליו, אולם דומה כי מצבו 
יגיע  יטופל  לא  אם  וכי  לרגע,  מרגע  מידרדר 

במהירות עד שערי מוות“.
של  מיטתו  אל  הוזעקו  וטובים  נוספים  רופאים 
למצוא  הצליחו  לא  הם  גם  אולם  אברהם,  רבי 
מזור למחלתו. הלך רבי אברהם ונחלש, ונשימתו 
בשורה,  הייתה  לא  הרופאים  בפי  וכבדה.  הלכה 
לגרוע  עצמם  הכינו  כבר  ומקורביו  ביתו  ובני 
כבר  עצמו  אברהם  רבי  אף  כי  היה  דומה  מכול. 
החל להתכונן ליום שבו ישיב את נשמתו ליוצרה.
אברהם  רבי  של  מחלתו  אודות  על  השמועה 
הקדוש  האר“י  רבנו  של  לאוזניו  אף  הגיעה 
אשר חש לבקרו. בקושי רב הצליח רבי אברהם 
להתיישב על מיטתו כדי לכבד את אורחו הדגול. 
התיישב האר“י ליד מיטת החולה ופתח בדבריו:

כי כבר נשלמו ימיך, ומצד  לך רבי אברהם,  ”דע 
הדין לא נותר לך עוד זמן רב לחיות. אמנם, כיוון 
שזכית להיות מהמעוררים והמצטערים על גלות 
להירפא  אחת  תקווה  ורק  אך  לך  יש  השכינה, 

ולשוב לאיתנך:
בית  שריד  אל  לירושלים  לעלות  כוח  תאזור  אם 
תחינה  שם  ולהפיל  המערבי  הכותל  מקדשנו 
ותפילה מעומק הנפש, אזי תזכה לראות את פני 
ותזכה  קרובה,  ישועתך  כי  לך  ומובטח  השכינה, 

לחיות עוד שנים רבות“.
על אף שבאותה שעה היה הוא מוטל על מיטתו 
בחוסר אונים מוחלט, דברי האר“י נפלו על אוזניו 
עייפה.  נפש  על  קרים  כמים  אברהם  רבי  של 
בליבו גמר אומר לבצע את עצתו של האר“י, יהא 

אשר יהא המחיר שייאלץ לשלם לשם כך.
היה  לא  בשנים  מאות  לפני  של  ימים  באותם 
לירושלים  מצפת  הדרך  בכך.  מה  של  דבר  זה 
ומלווה  מכשולים  רצופה  והייתה  רב,  זמן  ארכה 
למרות  בשלום  לעוברה  כדי  רבים.  בטלטולים 
סכום  לשלם  אברהם  רבי  על  היה  הקשה,  מצבו 
נראה  ידו.  מהשגת  למעלה  שהיה  מבוטל  בלתי 
היה כביכול הנסיעה אינה ברת ביצוע, אולם רבי 

אברהם לא איבד תקווה.
לפתע  חל  האר“י  של  ביקורו  לאחר  מספר  ימים 
שיפור קל במצבו של רבי אברהם. גופו התחזק 
מיהר  ומשכך  במעט,  הוקלו  ונשימותיו  קמעא 

לנצל את ההזדמנות ולצאת לירושלים.

למכור  הוצרך  הנסיעה  הוצאות  את  לממן  כדי 
הדרך  אל  יצא  בטרם  ביתו.  מטלטלי  מרבית  את 
ימים  שלושה  למשך  בביתו  הסתגר  הארוכה 
להצלחת  ובתחנונים  בתפילה  הרבה  שבהם 

המסע, ורק לאחר מכן יצא אל הדרך.
אברהם  רבי  על  היה  וקשה  ארוכה  דרך  כאמור, 
פעמים  כמה  לירושלים.  שיגיע  עד  לעשות 
עוד  יוכל  לא  כי  לו  היה  נדמה  הדרך  במהלך 
התחזק  הוא  העזה  אמונתו  בכוח  אך  להמשיך, 
בשארית כוחותיו והמשיך במסע, עד אשר עמדו 

רגליו בשעריה של עיר הקודש והמקדש.
משהגיע לעיר הקודש, למרות מצבו הקשה, לא 
פנה לתור אחר אכסניה שבה יוכל לנוח מטלטולי 
המערבי,  הכותל  אל  מיד  פנה  אלא  הדרך, 

להשלמת שליחותו הגדולה.
כאשר  מאוחרת  לילה  שעת  כבר  הייתה  השעה 
ברחבת  אברהם  רבי  של  רגליו  דרכו  סוף  סוף 
במקום,  נראתה  לא  חיה  נפש  המערבי.  הכותל 
לצערו  פורקן  לתת  לעצמו  הרשה  אברהם  ורבי 
ולתקוותיו. הוא פרץ בבכי מר והחל לשפוך את 
תינה  הוא  ארוכות  דקות  משך  ה‘.  לפני  תחינתו 
את צערו הגדול בבכיות ובזעקות כאב עד אשר 

אפסו כוחותיו, והוא קרס תחתיו בחוסר אונים.
הכרתו החלה מתערפלת, ולפתע, מתוך הערפל 
גבוהה  בדמות  לתדהמתו  הוא  הבחין  והחושך 
אבני  מבין  ועולה  המיתמרת  שחורים  ועטוית 

הכותל המערבי.
מורו  התכוון  זה  לרגע  כי  מיד  הבין  אברהם  רבי 
השכינה  עומדת  עיניו  לנגד  וכי  האר“י,  ורבו 
ובניה  שחרב  ביתה  על  בצער  השרויה  הקדושה 
שנלקחו ממנה והלכו לשבי. מיד קרע את בגדיו 
ומבכי,  מצער  מזדעזע  גופו  כשכל  פניו  על  ונפל 
ופיו זועק ללא קול: ”אוי לי, אוי לי ואבוי לנפשי 

שכך ראיתי בצער השכינה“.
מרוב צער וכאב התעלף רבי אברהם, וכמו מתוך 
חלום חש כי הדמות עטוית השחורים מתקרבת 
אליו, מניחה ידיה על ראשו ואומרת לו: ”הינחם 
בני אברהם. הינחם כי עוד אשוב במהרה לרחם 

על בניי ואקבצם מן הגלות“.
חש בכוחות  אברהם  ורבי  הלכה ונמוגה,  הדמות 
מחודשים הננסכים בקרבו. אט אט הוא התעורר 
פוסק  אינו  כשפיו  להכרתו,  ושב  מעלפונו 
מלמלמל את הדברים ששמע; ”עוד יש תקווה... 

ושבו בנים לגבולם“.
בירושלים  אברהם  רבי  עשה  נוספים  ימים  כמה 
עיר הקודש, שבמהלכם הלך והתחזק עד שיכול 

היה לשוב לעירו. 
לאחר מסע ארוך ומתיש שוב עמדו רגליו של רבי 
אברהם בעיר הקודש צפת. הצבע החיוור שהיה 
לצבע  בשובו  עתה  התחלף  ביציאתו  פניו  על 

אדמדם וחיוני, וגופו היה נראה מאושש ובריא.
ורבו,  מורו  בשלום  לדרוש  אברהם  רבי  כשנכנס 
לו:  אמר  והוא  הקדוש  האר“י  של  פניו  קרנו 
”אשריך, אשריך בני שזכית לחוות רגע נדיר של 
גילוי פנים בתוך ההסתר העמוק שבו אנו שרויים 
לאורך כל ימי הגלות הארוכה והקשה. דע לך, כי 
לא זכית לכך אלא משום שהקדשת את כל חייך 
הגלות  על  להתאונן  ומכריך  חבריך  את  לעורר 

ולהצטער בצער השכינה.
תזכה  עוד  כי  הנך  מובטח  כך  לכך,  שזכית  כשם 
בפעולותיך  ולהמשיך  בבריאות  ימים  להאריך 

הקדושות לקירוב הגאולה“.
אברהם  רבי  זכה  ורבו  מורו  כברכת  ואכן, 
ושתיים  עשרים  עוד  ולחיות  מחוליו  להתאושש 
בכל  ה‘  את  לעבוד  המשיך  שבמהלכן  שנים 
מאודו. בדרכו המיוחדת עורר את ליבות ישראל 
להתקרב אל אביהם שבשמים ולייחל ללא הרף 

לבוא הגאולה.
’שם הגדולים‘ [לחיד“א] ערך רבי אברהם ברוכים; ’קב הישר‘ פרק צד

הברכה כתשלום על המאכל
כעין  הינה  המזון  שלאחר  הברכה 
שלא  כשם  האכילה;  על  ’תשלום‘ 
יעלה על הדעת כי הנכנס למסעדה 
המעדנים  מן  כרסו  את  וממלא 
מבלי  ממנה  יצא  בה,  המוגשים 
הדעת  על  יעלה  לא  כך  לשלם, 
מבלי  העולם  מן  האדם  שייהנה 

לברך לקונהו.

לה  (ברכות  הגמרא  דברי  הם  ידועים 
המזון  שלפני  לברכה  בנוגע  א-ב) 

בין  סתירה  מקשה  היה  לוי  רבי  כי 
”ַלה‘  אומר:  אחד  כתוב  הפסוקים: 
ָבּה“  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ 
אומר:  אחר  וכתוב  א),  כד  (תהלים 

”ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם“ (שם קטו טז); 
”כאן  ויישב:  הדבר?  ייתכן  כיצד 
 – ברכה“  לאחר  כאן  ברכה,  קודם 
על  מדבר  הראשון  הפסוק  כלומר, 
הזמן שלפני הברכה, אז ’לה‘ הארץ 
אסור  ועדיין  כ‘הקדש‘  ומלואה‘ 
לאדם ליהנות ממנה, ואילו הפסוק 
שלאחר  הזמן  על  מדבר  השני 
האדם  ש‘שילם‘  לאחר   – הברכה 
שאז  בברכתו,  הוא  ברוך  לקדוש 

ניתנה לו רשות ליהנות מהארץ.

על פי זה הוסיף רבי חנינא בר פפא 
הזה  העולם  מן  הנהנה  ”כל  ואמר: 
להקדוש  גוזל  כאילו  ברכה  בלא 
וזאת  ישראל“,  וכנסת  הוא  ברוך 
משום שכביכול אכל מבלי לשלם, 
נקרא  תשלום  בלא  האוכל  והרי 

גזלן.

מכל הדברים האמורים יכולים אנו 
ללמוד עד כמה גדול החיוב לברך 
אם  שהרי  כראוי.  המזון  ברכת  את 
רוצים אנו ליהנות מהאכילה בזכות 
עלינו  בוודאי  כגזלנים,  חלילה  ולא 
שאנו  הברכה  מילות  את  להבין 
נוכל  כך  רק  כי  מפינו,  מוציאים 
לקדוש  כראוי  הודינו  שאכן  לדעת 
האוכל  על  לו  ו‘שילמנו‘  הוא  ברוך 

שאכלנו.

סגולת אמירת ברכת המזון 
בכוונה

ברכת  את  לברך  החובה  מלבד 
כאמור,  ובשלימות  בכוונה  המזון 
סגולה  אף  כך  על  בהקפדה  יש 
מבוססת לפרנסה ולהצלחה בכול, 
וכפי שכתב בעל ’ספר החינוך‘ (תל): 
ישמרם  מרבותי  אני  מקובל  ”כך 
המזון,  בברכת  הזהיר  שכל  א-ל, 
מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו 

ולא יצטרך לבריות“.

את  הביא  א)  (קפה  ברורה‘  ב‘משנה 
החינוך‘  ’ספר  בעל  של  הבטחתו 
בכוונה  המזון  ברכת  שהמברך 
ימיו  כל  לו  מצויים  יהיו  מזונותיו 
לברך  יזהר  ”והמדקדק  והוסיף: 
בעל  ולא  הספר  מתוך  לכתחילה 
ה‘חפץ  הביא  העניין  לחיזוק  פה“. 
מעשה  חסידים‘  ’ספר  בשם  חיים‘ 
והתגלה  שמת,  ”באחד  נורא: 
לו:  ואמר  מקרוביו  לאחד  בחלום 
על  אותי  דנים  יום  שבכל  לך  ’דע 
כל  לברך  מדקדק  הייתי  שלא 

הברכות בכוונת הלב‘“.

בעל  דברי  את  להביא  המקום  כאן 
ציין  אשר  שלז)  סעודה  (הל‘  הרוקח 
האותיות  כל  שאת  העובדה  את 
מלבד  המזון,  בברכת  למצוא  ניתן 
כי  מלמדנו  הדבר  והרי  ף‘.  האות 
במקום  שולטים  והחימה  האף  אין 
המזון  ברכת  את  בו  שמברכים 

בכוונה.

ברכת  אמירת  החיד“א:  כתב  וכך 
המזון בקול ובשמחה הינה סגולה 
לפרנסה, ככתוב (משלי י כב): ”ִּבְרַּכת 
ברכת  כלומר,  ַתֲעִׁשיר“  ִהיא  ה‘ 
המזון שהינה ברכת ה‘ – שנצטווינו 
מן  חיובה  שהרי  ה‘,  מפי  עליה 
התורה, היא זו שתעשיר את האדם 
המקפיד לברכה כראוי! (הגהות ’ניצוצי 

אורות‘ על הזוה“ק ויקהל ריח א).

ספרו)  בראש  (שנדפסה  לבניו  בצוואתו 
ושורש  ’יסוד  בעל  עצמו  על  מעיד 
ברכת  קודם  יום  בכל  כי  העבודה‘, 
מיוחדת  תפילה  נושא  היה  המזון 
שלא  ויצילהו  ישמרהו  כי  ה‘,  לפני 
בשעת  לביתו  אדם  שום  ייכנס 
הברכה, שמא יסיח דעתו מכוונתו. 
מודה  היה  הברכה  בסיום  אף  וכך 
שזיכה  כך  על  הוא  ברוך  לקדוש 

אותו לברך את הברכה בשלימות.

כך תהא הברכה רצויה לפני ה‘
נסיים במעשה שהביא רבי ישראל 
ברכה‘  מחזיק  ’כלי  בספרו  נג‘ארה 
רבי  דורו,  מחסידי  אחד  על  ב)  (פרק 

לתורה  זכה  אשר  מסנות,  מרדכי 
וגדולה במקום אחד:

שלושה  לביתו  שנכנסו  מעשה 
להתרימו  כדי  גדולים  חכמים 
ר‘  של  אביו  ובכללם  מצווה,  לדבר 
ישראל. עם כניסתם מצאוהו שהיה 
יושב ליד שולחנו, פניו כלפי מעלה 
מברך  והוא  למרום,  פרושות  וידיו 

ברכת המזון בכוונה עילאית.

רבי  שם  לא  כוונתו  עוצם  מרוב 
שנכנסו  לחכמים  ליבו  מרדכי 
את  שסיים  לאחר  ורק  לביתו, 
בחכמים  הבחין  תומה  עד  הברכה 
בהם  משהבחין  לצידו.  שהמתינו 
”בואכם  להם:  ואמר  רגליו  על  קם 
לשלום! סלחו לי על שלא הבחנתי 
בהיכנסכם, כי הייתי באמצע לדבר 
עם קוני“. עד כדי כך גדולה הייתה 
כוונתו  הייתה  ועמוקה  דבקותו 

בברכת המזון. 

נג‘ארה  ישראל  רבי  סיים 
הברכה  היא  ”כזו  בהתפעלות: 
יתברך  הבורא  לפני  ביותר  הרצויה 
כי  פלא  כל  ואין  חפץ,  הוא  ובה 
המברך ברכתו באופן שכזה בוודאי 

מתברך בעצמו בעושר ובכבוד“.

להתעמק  ללמוד,  כולנו  נשתדל 
את  ולהבין  המזון  בברכת 
משמעותה ואת פירושה של ברכה 
שאכן  לדעת  נוכל  כך  זו.  קדושה 
והודינו  בשלימות  אותה  בירכנו 
רוב  על  כראוי  הוא  ברוך  לקדוש 

חסדיו עמנו.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון (המשך הקדמה)

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

השכינה נגלית בכותל המערבי


