
אימתי עדיפה תפילת ’צדיק בן רשע‘
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ 

ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘ – ’ויעתר להם‘ מיבעי ליה [ראוי היה להיכתב]? 
לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן 

רשע!“ (יבמות סד א, הובא ברש“י לפנינו).

שפסק  על  המפרשים  תמהו  הללו  הגמרא  דברי  פי  על 
בעבור  קבוע  ש“ץ  שבבחירת  כב)  סי‘  ד  כלל  (שו“ת,  הרא“ש 
בייחוסו,  ולא  האישית  במעלתו  להתחשב  יש  הציבור, 
ואדרבה, עדיף לקרב צדיק הבא ממשפחה בזויה. והיאך 
בהיותו  דווקא  יצחק  תפילת  את  חכמים  שיבחו  אפוא 

’צדיק בן צדיק‘?

בנוגע  אלא  נאמרו  לא  הגמרא  דברי  המהרש“ל:  ביאר 
ואולם  יצחק,  של  כתפילתו  עצמו  על  היחיד  לתפילת 

לגבי שליח ציבור יש אכן להעדיף צדיק בן רשע.

ולכאורה חילוקו של המהרש“ל צריך ביאור: מהו באמת 
ההבדל בין תפילת היחיד על עצמו לתפילתו של שליח 

ציבור?

צדיק  בן  צדיק  תפילת  אמנם  עמדין:  יעקב  רבי  הסביר 
”שפל  להיות  הציבור  שליח  על  ואולם  יותר,  מתקבלת 
כלל  שבדרך  ומאחר  נג),  או“ח  (טור  לציבור“  ומרוצה  ברך 
הבא ממשפחה בזויה הינו עניו ומרוצה לציבור יותר מבן 

למשפחה רמת ייחוס, עדיף לבוחרו לשליח ציבור.

אכן,  ביאר:  נחל‘  ה‘ערבי  בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד  רבי 
לתפילתו  מסייעת  צדיק  בן  צדיק  של  אבותיו  זכות 
להתקבל, אולם כשהציבור בוחר כחזן דווקא צדיק שבא 
על  גוברת  הרחוקים  קירוב  זכות  אזי  בזויה,  ממשפחה 

זכות אבות.
שו“ת מהרש“ל סי‘ כ; ’מור וקציעה‘ או“ח נג; ’לבושי שרד‘ שם

רבקה נפקדה בלא שינוי השם
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ 

ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

ורק  סתמא,  ”ִאְׁשּתֹו“  הכתוב:  נקט  בתחילה  מה  מפני 
בהמשך פירש: ”ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“?

פירש רבי יעקב משולם אורנשטיין רבה של לבוב:

ב)  טז  (ר“ה  הגמרא  מבארת  שלגביה  אמנו,  משרה  בשונה 
ל‘שרה‘,  מ‘שרי‘  שמה  ששונה  אחר  אלא  נפקדה  שלא 
משום  זאת  השם.  לשינוי  שהוצרכה  בלא  נפקדה  רבקה 
שאברהם היה ’צדיק בן רשע‘, ועל כן תפילתו לא הועילה 
כן  ועל  צדיק‘  בן  ’צדיק  היה  יצחק  אך  השם,  שינוי  בלי 
הועילה תפילתו גם בלא שינוי השם. כפי שדייקה הגמרא 
(יבמות סד א) מהפסוק שלפנינו: ”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘... לפי שאינו 

דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע!“.

לכך רמז הכתוב שלפנינו; ”ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘“ – ליצחק שהיה 
מבלי   – ִאְׁשּתֹו“  ִרְבָקה  ”ַוַּתַהר  ולפיכך:  צדיק‘,   בן  ’צדיק 

’ישועות יעקב‘ שישנו את שמה.

יעקב לא הוצרך לרוץ לבתי כנסיות
”ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה“ (כה כב)

מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  על  עומדת  שהיתה  ”בשעה 
בתי  על  עוברת  שהיתה  ובשעה  לצאת...  מפרכס  יעקב 

עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת“ (ב“ר סג ו).

’רץ‘  שהיה  נאמר  עשו  כלפי  רק  מה  מפני  להבין:  יש 
ביקש  לא  יעקב  וכי  זרה,  לעבודה  לצאת  ומשתוקק 
כפי  הפחות  לכל  ובזריזות,  בתשוקה  בוראו  את  לעבוד 

שהשתוקק אחיו לעבודה זרה?

באופן נפלא פירש זאת רבי יוסף קלמנקס מרבני לובלין:

א):  קנא  (או“ח  ערוך‘  ה‘שולחן  פסק  כנסיות  בתי  לגבי 
”שהישיבה בהם מצוה“, ואילו, להבדיל, כלפי בתי עבודה 
זרה פסק (יו“ד קנ א) שמצווה להתרחק מהם. מדיוק לשון 
בתי  על  עוברת  כנסיות...  בתי  על  ”עומדת  המדרש: 
לפיכך,  רבקה.  נהגה  אכן  שכך  נראה  כוכבים“,  עבודת 
כי  עשו  שידע  כיוון  כוכבים,  עבודת  בתי  ליד  כשעברה 
אמו הצדקת תמהר להתרחק מהם, היה עליו לרוץ כדי 

לצאת, ואילו כשעברה ליד בתי כנסיות, לא הוצרך יעקב 
לרוץ כדי לצאת, שכן ידע כי אמו בוודאי תתעכב שם.

’האשל‘ [לנכדו רבי אשר יעקב קלמנקס, לובלין תל“ח]

ההולך לבית הכנסת כוונתו לשם שמים
 ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל”

ִלְדרׁש ֶאת ה‘“ (כה כב)

”ולא מצאתי ’דרישה‘ אצל ה‘ רק להתפלל, כטעם (תהילים 
לד ה): ’ָּדַרְׁשִּתי ֶאת ה‘ ְוָעָנִני‘“ (רמב“ן). 

ביאר ה‘כתב סופר‘:

כיוון שהתרוצצו הבנים בקרבה הן בעוברה על פני בתי 
מדרשות שבהם לומדים תורה, והן בעוברה על פני בתי 
עבודה זרה (ב“ר סג ו), הסתפקה רבקה האם מדובר בשני 
המבקש  הוא,  אחד  ילד  שמא  או  וצדיק,  רשע   – ילדים 
אמנם ללמוד תורה, אך מטרתו להתגאות ולהתגדל בה, 
ולא שוקד על לימודו מתוך יראת שמים. לפיכך החליטה 
בתפילה,   – ה‘“  את  ”לדרוש  הכנסת  לבית  אף  ללכת 
שמדובר  הוא  אות  לצאת,  יפרכס  שם  גם  אם  באומרה: 
דבר  לכל  המשתוקק  שמים  ירא  האחד  ילדים:  בשני 

שבקדושה, ומשנהו רשע המשתוקק לעבודה זרה.
שו“ת ’כתב סופר‘, הקדמה לחלק או“ח

מעלת הישיבה בבית הכנסת
”ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים“ (כה כז)

ה‘שולחן  לפסק  ראיה  מפאנו  הרמ“ע  הביא  זה  מפסוק 
מצווה  הכנסת  בבית  הישיבה  שעצם  א)  קנא  (או“ח  ערוך‘ 
שהרי   ,“ֵביֶת יֹוְׁשֵבי  ”ַאְׁשֵרי  ה):  פד  (תהילים  ככתוב  היא, 
כשבאה התורה לשבח את יעקב אבינו, לא שיבחתו על 
”יושב  היותו  על  אם  כי  בתורה,  ושקידתו  מעלתו  גודל 

’דבש לפי‘ מערכת ב אות יחאהלים“.

יצחק סבר שכוחו של עשו בפיו
ָׂשֶדה...;  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  ”ַוִּיְגְּדלּו 

ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" (כה כז-כח)

מפני מה כפל הכתוב את תיבת ’איש‘: ”ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש 
ָׂשֶדה“?

פירש רבי אכסיל ראד בענדיט סג“ל מלבוב:

עשו היה צד ומרמה את אביו כי ’איש שדה‘ הוא, כאביו 
ַּבָּׂשֶדה“  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ”ַוֵּיֵצא  סג):  כד  (לעיל  נאמר  שעליו 
ופירשו חכמים (ברכות כו ב): ”אין שיחה אלא תפלה“. ואכן, 
בכוח רמאות זו קנה את אהבתו, שנאמר: ”ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק 
כוחו  כביכול  דעתו  את  צד  כי   – ְּבִפיו“  ַצִיד  ִּכי  ֵעָׂשו  ֶאת 

בפיו – בתפילה.
’עבודת הלוי‘ [קראקא שצ“ט] 

פרשת תולדות

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
רשע‘

לֹו

פני ם

הגויים מבקשים לנתקנו מעניית ’אמן‘
”ַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה“ (כה כב)

”ְּבִקְרָּבּה“ בגימטרייה ”ש“י“, ללמדך כי יעקב ועשו 
 – העולמות  בש“י  הזכייה  על  ביניהם  התנצחו 
נחלת הצדיקים בעולם הבא. וכיוון שבזכות ’אמן‘ 
נוחלים ש“י עולמות, בחר לו יעקב את ההקפדה 
על מצווה זו, וסימנך: ’יעקב‘ בגימטרייה ב‘ פעמים 

’אמן‘. 

בדומה לכך נוכל למצוא רמז אף בפסוק בתהילים 
ִריק...;  ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ”ָלָּמה  ג):  א;  (ב 

ֲעבֵֹתימֹו“  ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו  ֶאת  ְנַנְּתָקה 
מֹוְסרֹוֵתימֹו“  ֶאת  ש“י, ”ְנַנְּתָקה  בגימטרייה  ’ריק‘   –
את  מעימנו  לשלול  הגויים  מבקשים  ’אמן‘.  ר“ת 
לנתקנו  מנסים  הם  כך  ולשם  העולמות,  ש“י 

מעניית ’אמן‘ שבזכותה אנו זוכים לכך.
’בן דעת‘ תהילים ב ג 

בשבת קודש פרשת תולדות
 יחול יום השנה העשרים 
להסתלקותו של המשגיח 

מליקווד הגה“צ, 
רבי נתן מאיר ווכטפויגל זצ“ל. 

וכך מסופר על אודותיו: 

ברכות...  בענייני  מאוד  המשגיח  היה  ”זהיר 
השחר  ברכות  באמירת  הקפיד  במיוחד 
לאומרן בקול ובכוונה, ואף דאג לכך שתמיד 

יימצא בקרבתו מישהו שיענה אמן אחריהן“.
הררהרהרהרהרהרה’לקט רשימות בענייני תפילה‘ עמ‘ רה  ממ‘‘‘‘מ‘מ‘מ‘מ‘מ‘

252פרשת תולדות תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים
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עם  האביון  זרח  ר‘  פתח  הושיעני!“,  ”רבי, 
מקוצק:  הקדוש  השרף  של  לחדרו  כניסתו 
בביתי  לי  בנות  נוראה.  במצוקה  הנני  ”שרוי 
ממון  בידיי  ואין  כלולותיהן  עת  קרובה  אשר 
לחם  שואלים  הצעירים  בניי  אף  לנדונייתן, 
בידי  ואין  ריק  כיסי  לשוועתם.  מענה  בפי  ואין 

פרוטה לפורטה...“.
רחימאיות;  בעיניים  זרח  בר‘  הביט  הרבי 
אלו  כגון  פניות  תפסו  לא  קוצק  של  בעולמה 
בעולם  וחסידיו  הרבי  היו  שרויים  רב.  מקום 
שלא היו בו אלא ד‘ אמות של הלכה, חסידות 
ועבודת ה‘ טהורה, כך שענייני העולם הזה לא 
מצוקתו  כי  היה  נראה  אולם  מקום.  בו  תפסו 
אבה  לא  והרבי  וקשה,  אמיתית  האיש  של 

לשלחו כלעומת שבא.
נטל הרבי מעם שולחנו פיסת נייר קטנה, שלף 
מילים  במהירות  עליה  ורשם  קולמוסו  את 
הכניסו  בקפידה,  הנייר  את  קיפל  אחר  מספר. 
משה  רבי  ”בעבור  עליה:  ורשם  למעטפה 
ממנו  ונפרד  זרח  לר‘  הושיטה  רוטנברג“,  חיים 

לשלום.
את  להראות  מיהר  הרבי,  מחדר  האיש  בצאת 
שהמתינו  מהחסידים  לאחד  שבידו  המעטפה 
רשומה  שהייתה  בכתובת  הביט  הלה  במקום. 
את  לכלוא  היה  יכול  ולא  המעטפה  על 
ממוען  מי  בעבור  אתה  ”היודע  התפעלותו; 
משה  רבי  האדיר  הגביר  זהו  הלוא  המכתב? 
חיים רוטנברג מחנצ‘ין, אחי הרבי בעל ’חידושי 
להיות  אתה  יכול  שכזה  מכתב  עם  הרי“ם‘! 
לקחת  אף  אתה  יכול  בישועתך,  ובטוח  סמוך 
הלוואות על חשבון העתיד. הן הסכום הדרוש 
האגדי  לעושרו  בייחס  הים  מן  כטיפה  הינו  לך 

של רבי משה חיים“.
יצא ר‘ זרח מחצר הרבי ברגליים עולצות. הנה 
הסתיימה לה השליחות בהצלחה. רק ייגש עם 
יהיה  וכבר  עליו,  הרשומה  לכתובת  המכתב 
בנותיו  לנישואי  הדרוש  הממון  כל  את  בידיו 
יוכל  בנותר  אולי  יודע...  ומי  בניו,  ולמחיית 
למען  מעט  ולהרוויח  עסק  באיזה  יד  לשלוח 

עתידו.
שמח וטוב לב פנה ר‘ זרח לנסוע לעבר העיירה 
משה  רבי  הגביר  של  מעונו  מקום  חנצ‘ין, 
פניהם  את  דמיין  כבר  במוחו  רוטנברג.  חיים 
אביהם  את  בראותם  ביתו  בני  של  המופתעות 
שב כשעגלתו עמוסה בכל טוב, והמחשבה על 

כך הסבה לו קורת רוח מרובה. 
זרח  ר‘  עמד  סוף  סוף  מסע  ימי  כמה  לאחר 
למשרת  ניגש  הוא  הגביר.  של  ביתו  בפתח 
חשיבות:  מלא  בקול  לו  ואמר  בפתח  שעמד 
”באתי הנה בשליחות הרבי מקוצק, איגרת בידי 

ממנו לגביר...“.
וכמה  הבית,  בפתח  המשרת  נבלע  מהר  חיש 
עמד  בפתח  הדלת.  נפתחה  מכן  לאחר  רגעים 
הוא  קורנות.  כשפניו  ובעצמו  בכבודו  הגביר 
עליכם‘  ’שלום  בברכת  האורח  אל  ידו  הושיט 
פניו  מסבר  הבית.  אל  להיכנס  והזמינו  לבבית 
לשגר  רגיל  הרבי  אין  כי  היה  ניכר  הנרגש 
שמן  הוסיפה  זו  ועובדה  שכאלו,  איגרות  אליו 

למדורת חלומותיו של ר‘ זרח.
ר‘ זרח פסע בהתרגשות אחר הגביר, קול צעדיו 
המתרוננים נבלע על פני שטיח הארגמן שהיה 
כאלפי  התנגן  הוא  אולם  קיר,  אל  מקיר  פרוש 

פעמונים במוחו, הנה הנה קרבה ישועתו...
בחדר  הכורסה  על  בנינוחות  מסב  כשהוא 
עבודתו של הגביר, הושיט ר‘ זרח את המעטפה 
לידיו הרוטטות של הגביר. הלה פתחה בחרדת 
קודש, הוציא מתוכה את פיסת הנייר ועיין בה 

ממושכות.
את  השיב  הקצרה,  באיגרת  לעיין  הגביר  סיים 
הנרגש:  לאורחו  ופנה  לכיסו  הקריאה  משקפי 
חמה  ארוחה  לך  שאגיש  ידידי,  תרצה,  ”שמא 
ומזינה? הן בוודאי עברת ימים ארוכים בטורח 
הדרך... אולי תרצה לנוח מעט קודם לכן, הנה 

בחדר הסמוך ישנה מיטה מוצעת...“.
לא  הן  בפליאה.  מארחו  בפני  הביט  זרח  ר‘ 
הוא  מבקש  לנוח,  או  לאכול  כדי  לכאן  בא 

אל  לשוב  ולמהר  הכסף  את  לקבל  הכול  בסך 
להצלחת  עיניים  בכיליון  המצפים  ביתו  בני 

שליחותו.
לשוב  ”עליי  הגיב,  הוא  מאוד...“,  ממהר  ”אני 

לביתי“.
”אם כך, אין כל בעיה“, אמר הגביר, ”הנה אתן 
לך את תמיכתי, כבקשת הרבי הקדוש, ותוכל 

במהרה לשוב לביתך“.
רבי משה חיים ניגש לארון שמאחוריו, מותיר 
את ר‘ זרח ממתין בציפייה דרוכה, ועד מהרה 
שב כשבידיו מטבע כסף. הוא הושיטו לאורח 
חליפות  ובגביר  במטבע  הביט  והלה  הנדהם, 
בעיניים קמות. ”לא לכך ציפיתי“, ביקש לזעוק 

מרה אך הגה לא יצא מפיו.
נטל העני את המטבע בידיו, מלמל תודה רפה 
שוב  הדלת.  לעבר  כושלות  ברגליים  ופסע 
זו  הייתה  שבידיו,  במטבע  אמון  בחוסר  הביט 
מתת יד הגונה למדי, אולם לא היה בה אף כדי 

לענות על אחת מאלף מציפיותיו.
התקשה  והוא  החוצה,  השתרך  רב  בקושי 
כשהתרחק  רק  המרה.  האכזבה  את  לשאת 
לתת  לעצמו  הרשה  הגביר  של  מביתו  קמעא 
סלע  על  התיישב  הוא  לדמעותיו.  פורקן 
שעמד בצד הדרך, ומבלי שהתכונן לכך פרצה 
התפילה ממעמקי ליבו: ”ריבונו של עולם, אין 
בפי מילים לבקש את סליחתך, הכיצד שכחתי 
בבן  בנדיבים  תבטחו  ’אל  הכתוב:  מאמר  את 
אדם שאין לו תשועה‘? כמה שפלות הייתה בי 
נוכחתי  הנה  ודם!  בשר  על  יהבי  כשהשלכתי 
שוב לדעת כי בלתך אין מושיע, ורק בך אוכל 
לבטוח. לעולם לא אסמוך יותר על בשר ודם, 
ומכאן ואילך פונה אני רק אליך, אדון הכול, כי 

רק אתה יכול להושיעני!“.
בתפילתו  האיש  התמוגג  ארוכה  שעה  משך 
הזכה, כשלפתע ננער לקול חריקתה של עגלה 
העגלה  לעבר  הביט  הוא  לו.  בסמוך  שנעצרה 
והופתע לראותה עמוסה בכל טוב. בתוכה ישב 
הגביר רבי משה חיים בכבודו ובעצמו כשפניו 

מאירות.
”הנה, רבי יהודי“, פנה רבי משה חיים לר‘ זרח, 
הנדוניה  צורכי  כל  את  בשבילך  כאן  ”ארזתי 
בעבור בנותיך. יש כאן גם די מצרכי מזון לבני 
הגביר  אמר  בעבורך...“,  משהו  גם  והנה  ביתך, 
מעטפה  זרח  לר‘  מושיט  כשהוא  בנדיבות, 

גדושה בשטרות כסף הגונים.
מפיו.  הגה  להוציא  זרח  ר‘  התקשה  הפעם  גם 
עיניו ביקשו הסבר, והגביר לא נמנע מלספק לו 
את מבוקשו: ”הבן, ידידי“, אמר לו, ”כשנכנסת 
כה נדיר מהרבי, ראיתי  מכתב  אל חדרי ובידך 
בטחת  בישועתך.  ובטוח  סמוך  הנך  כי  בעיניך 
תכננתי  אכן  וכך  חסרונך,  כל  את  אמלא  כי  בי 
לעשות. הן לא תחשוד בחסיד כמוני שאהרהר 

אחר הוראת מורי ורבי.
עומד  הנה  לעצמי:  והרהרתי  שבתי  שאז  אלא 
בד  אולם  יהודי,  עם  חסד  מצוות  לקיים  אני 
בבד גורם אני לו לנזק עצום. במו ידיי מרחיק 
אני אותו מריבון העולמים. הנה, מעתה ואילך 
ילמד כי בכל צרה הבאה עליו יכול הוא לשכוח 
את בוראו, אין הוא צריך להתפלל, הן ישועתו 

מובטחת לו מידי בשר ודם.
כדי למונעך מכך נאלצתי בתחילה להשיב פניך 
בבוראך  מהרה  עד  תיזכר  ידעתי,  כך,  ריקם. 
הוא  שרק  תחושה  מתוך  בתפילה  אליו  ותפנה 
אין  שוב  תעשה,  שכך  לאחר  להושיעך.  יכול 

בידי כל בעיה לתמוך בך בעין יפה“.
כשהוא  הנרגש  זרח  מר‘  נפרד  הצדיק  הגביר 
בתוספת  טוב,  בכל  עמוסה  עגלה  בידיו  מותיר 
את  לשקם  כדי  לו  שהספיק  הגון  כסף  סכום 
בלב  הותיר  הוא  מכך,  פחות  לא  אולם  חייו, 

אורחו מסר עצום:
צרה  בכל  תפילה!  של  לכוחה  תחליף  אין 
חמה  בתפילה  לפנות  יקדים  האדם,  על  הבאה 
לבוראו, ורק לאחר מכן יעשה את ההשתדלות 

המחויבת וישאל בעזרת בשר ודם.
’שיח שרפי קודש‘ – עניינים שונים, אמונה טו 

ברכה מן התורה
ברכת המזון הינה מן הברכות היחידות 
חז“ל  שלמדו  כפי  התורה,  מן  שחיובן 
(ברכות מח ב) מן הפסוק (דברים ח י): ”ְוָאַכְלָּת 
ָהָאֶרץ  ַעל   ֶהיֱא ה‘  ֶאת  ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת 

.“ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל
למעשה, שנים רבות טרם ניתנה התורה, 
כבר היה מי שהנהיג בעולם את החובה 
לברך אחר המזון. היה זה אברהם אבינו 
רבותינו  כדברי  אשר  השלום,  עליו 
ב)  יב  בראשית  התוספות  פי‘  (ראה  הראשונים 
הצטווה לפרסם את שמו יתברך בעולם 
באופן שילמד את הבריות לברך לה‘ על 

כל הנאה שבאה אליהם.
הובא  ד)  מט  רבה  (בראשית  במדרש  ואכן, 
במדבר  אוהל  הקים  אבינו  שאברהם 
אורחיו  את  מכניס  היה  שבו  שבע,  באר 
ולאחר  ובמשקה,  במאכל  ומכבדם 
מורה  היה  צורכם  כדי  ושתו  שאכלו 
העולם“.  והיה  שאמר  למי  ”ברכו  להם: 
אמרו לו: ”מה נאמר?“ אמר להם: ”ִאמרו: 

’ברוך א-ל עולם שאכלנו משלו‘“.
ובירך,  דבריו  את  האורח  קיבל  אם 
על  מתשלום  אבינו  אברהם  אותו  פטר 
לברך  רצה  לא  אם  אך  שאכל,  הארוחה 
שאכלת  מה  על  לשלם  ” עליך  לו:  אמר 
אלא  הרגיל,  התעריף  לפי  ולא  ושתית, 
לפי תעריף גבוה בהרבה. שהרי אני דר 
מאכיל  הייתי  ואלמלא  שממה,  במדבר 
ברעב  מת  היית  בוודאי  אותך  ומשקה 

ובצמא“.
כששמע האורח את דברי אברהם אבינו, 
כמה  עד  לו  להמחיש  שבכוונתו  הבין 
ברוך  הקדוש  של  בחסדיו  האדם  תלוי 
הוא, עד כדי שבלעדיהם היה מת ברעב. 
שמים  יראת  נכנסת  שהייתה  וכיוון 
בליבו, מיד היה מברך את הקדוש ברוך 

הוא על האוכל שאכל.
אבינו  אברהם  הצליח  אלו  במעשיו 
כפי  ד‘,  ליראת  אנשים  אלפי  לקרב 
”ִּכי  יט):  יח  (בראשית  בוראו  עליו  שמעיד 
ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת  ְיַצֶּוה  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ְיַדְעִּתיו 
ַלֲעׂשֹות  ד‘   ֶּדֶר ְוָׁשְמרּו  ַאֲחָריו  ֵּביתֹו 

ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט“.
כיצד  מבין  ”איני  מקוצק:  הרבי  ואמר 
ייתכן שיהודי המברך ברכת המזון פעם 
שמים,  ירא  להיות  מיד  הופך  אינו  אחת 
הצליח  ביותר  הרחוקים  את  שאם 
המזון,  ברכת  באמצעות  לקרב  אברהם 
הקרובים“  את  לקרב  שיצליח  שכן  כל 

(’וילקט יוסף‘ עמוד כב).

אופן אמירתה – בכבוד ובכוונה
הפוסקים  נתנו  לעיל,  האמור  לאור 
בכוונה  אמירתה  לאופן  חשיבות  משנה 
ובכבוד הראוי, ואף השוו אותה לתפילת 
ולהשיב  לשאול  שאסור  עשרה  שמונה 
ל)  ס“ק  ומשנ“ב  ח  קפג  או“ח  (שו“ע  שלום  בה 
דברים  לאמירת  בה  להפסיק  אסרו  ואף 

שבקדושה (’בן איש חי‘ פר‘ חקת אות ג).
בקונטרסו ’כלי מחזיק ברכה‘ האריך רבי 
מעלתה  את  לפרט  זי“ע  נג‘ארה  ישראל 
הזהירות  גודל  ואת  המזון  ברכת  של 
קובל  בדבריו  באמירתה.  הנדרשת 
יודעים  אינם  העם  שהמון  כך  על  הוא 
בחשיבותה  פחותה  אינה  זו  שברכה 
מתפילת שמונה עשרה, ומשום כך הם 
אף  ולעיתים  כוונה,  בלא  אותה  אומרים 
בזלזול ובחוסר כבוד. כיצד אפוא ייתכן 
שאדם יהיה מסוגל לומר ברכה נשגבה 
הכתב  מן  ולא  מזיכרונו  במרוצה,  זו 
לשונו“?!  תחת  יכחידנה  רגע  ”ובמעט 
במצוות  האדם  עוסק  באמירתה  הלוא 
בדרגה  הוא  ונמצא  התורה,  מן  עשה 

שכן  לה.  זוכים  לא  מלאכים  שאפילו 
אלא  שירה  אומרים  אינם  המלאכים 
בזמנים נדירים (ראה חולין צא ב), והוא זוכה 
וכמה  כמה  בוראו  את  ולשבח  לפאר 

פעמים בכל יום.

(שער  חכמה‘  ’ראשית  בעל  אף  כתב  כך 
המזון,  ברכת  המברך  כי  טו)  פרק  הקדושה 

הוא  כי  שעה  באותה  שיחשוב  ראוי 
לא  כך  ומתוך  עשה,  מצוות  מקיים 
שלא  בנמנום  או  ראש  בקלות  יברכה 
בכוונה, אלא יכין עצמו לקראת אלוקים 
ויברך כראוי. וכן כתב ב‘באר היטב‘ (קפה 
א) בשם הב“ח כי המדקדק ייזהר לברכה 
כדי  פה  בעל  ולא  הספר  מתוך  דווקא 

שיוכל לכוון בה יותר.

ואכן כך כתב בעל ’סדר היום‘ (סדר ברכת 
המזון): ”אחר אכילתו יברך ברכת המזון, 

וראוי להיזהר בה ולכווין בה לומר אותה 
מילה במילה בנחת ובקול רם שישמעו 

הכל ויענו אמן“.

וכך סיפר הגר“ח קנייבסקי שליט“א:

בצעירותי שהיתי בבית מרן ה‘חזון איש‘ 
בירך  ביתו  מבני  שאחד  בשעה  זצ“ל 
תוך  כי  מרן  הבחין  והנה  המזון.  ברכת 
אדם  לעבר  מקורבו  מביט  הברכה  כדי 
דבר  לו  ורמז  במקום  ששהה  מסוים 
משסיים,  וקריצות.  ידיים  בתנועות  מה 
ניגש אליו מרן זצ“ל ואמר לו בתרעומת: 
שמונה  בתפילת  הלוא  מבין,  ”איני 
ולא  עיניים  לעצום  כולם  נוהגים  עשרה 
אחת  ועל  דבר  בשום  חלילה  להביט 
וכדומה,  לאחרים  לסמן  לא  וכמה  כמה 
על  מקפידים  אין  המזון  בברכת  ואילו 
כך. ותמוה הדבר, כי הלא ברכות שמונה 
ברכת  ואילו  מדרבנן,  אלא  אינן  עשרה 
ומשכך,  התורה,  מן  חובה  היא  המזון 
יש להקפיד בה לפחות כפי שמקפידים 

בשמונה עשרה“ (’נוטרי אמן‘ ח“א עמ‘ קעד).

אין בה אות או מילה מיותרת
בדברים נוקבים מעורר היעב“ץ בסידורו 
של  חשיבותה  על  המזון)  לברכת  (הקדמה 

טפח  מגלה  שהוא  תוך  המזון,  ברכת 
ממעלתה  מעומקה,  טפחיים  ומכסה 
דברים  ”ראיתי  כתב:  וכה  ומסודותיה, 
אדם  ובני  עולם  של  ברומו  העומדים 
המזון  ברכת  היא  הלא  בהם,  מזלזלין 
פי  על  הראשונים  אבותינו  ייסדו  אשר 
התורה, ברכה שחוברה על ידי קדושים 
קץ.  אין  עד  גדולה  בחכמה  שכאלו 
ומשכך ברור כי בכל מילה שבה כלולות 
ומשמעויות  ים  מני  עמוקות  כוונות 
מהבינם.  שכלנו  שקצר  נסתרות 
אין  כי  יבינו  בה  להתבונן  המעמיקים 
מילה  ולא  יתירה,  אחת  אות  אף  בה 
כוונה  בו  שאין  אחד  עניין  ולא  כפולה 
כמה  עד  יבין  דעת  בר  כל  לכן  מיוחדת, 
עלינו להיזהר בכבודה ולאומרה בכוונה 

מיוחדת“.

אמן על ברכת המזון – מן התורה
פסקו  את  שנביא  ראוי  זה  פרק  לסיום 
פר‘  גמא‘  (’תיבת  מגדים‘  ה‘פרי  בעל  של 
לדעת  כי  ו)  רטו  או“ח  אברהם‘  ’אשל  האזינו, 

הרמב“ן (’ספר המצוות‘ שכחת העשין טו) כשם 
שאמירת ברכת המזון היא מצוות עשה 
היא  אחריה  אמן  עניית  כך  התורה,  מן 
שכל  ונמצא  התורה.  מן  עשה  מצוות 
המזון  ברכת  מברך  זולתו  את  השומע 
ואינו עונה אחריו אמן, והרי הוא מבטל 

מצוות עשה מן התורה.

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

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

”השלך על ה‘ יהבך – והוא יכלכלך“


