
טהרת הלב כהחלפת בגדים
ַוְיַגַּלח  ַהּבֹור  ִמן  ַוְיִריֻצהּו  יֹוֵסף  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַּפְרעֹה  ”ַוִּיְׁשַלח 

ַוְיַחֵּלף ִׂשְמָתיו ַוָּיבֹא ֶאל ַּפְרעֹה“ (מא יד)
כתב רבי שמואל בן חפני גאון:

לעמידה  להתכונן  יש  כיצד  ללמוד  נוכל  זה  מפסוק 
בשר  מלך  לפני  המלכים;  מלכי  מלך  לפני  בתפילה 
להתכונן  יש  רואות  שעיניו  מה  אלא  לפניו  שאין  ודם 
לפני  אך  בגדים,  והחלפת  תגלחת  באמצעות  בחיצוניות, 
גם  להתכונן  יש  ולב,  כליות  הבוחן  המלכים  מלכי  מלך 
ובחזרה  והמחשבה  הלב  טהרת  באמצעות  בפנימיות, 

בתשובה על עוונותינו.
’פירוש התורה לרבי שמואל בן חפני גאון‘ עמ‘ קי

’ברעב זנתנו‘ אף שגם ’בשבע כלכלתנו‘
”ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ָּכל אֶֹכל ֶׁשַבע ָׁשִנים“ (מא מח)

כתב רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה‘שואל ומשיב‘:
ולאגור  ממזונם  לקמץ  המצרים  הוצרכו  השובע  בשנות 
ממנו לשנות הרעב, ולפיכך מסתבר כי לא נהנו מהשובע 
בנוסח  העולה  תמיהה  להבין  נוכל  בכך  סיפוקם.  כפי 
אם   – כלכלתנו“  ובשבע  זנתנו  ”ברעב  נשמת:  תפילת 
בשנות  אפילו  אותנו  שזן  על  יתברך  הבורא  את  שיבחנו 
הרעב, מה שבח הוא בכך שכלכל אותנו בשנות השובע?
כך  על  מודים  אנו  זנתנו“  ”ברעב  במילים  כי  לומר  ויש 
שהקדוש ברוך הוא זן אותנו בשנות הרעב, אך כדי שלא 
בשנות  ממזונותינו  לקמץ  כך  לשם  שהוצרכנו  נחשוב 
אף  כלומר:  כלכלתנו“,  ”בשבע  מוסיפים:  אנו  השובע, 

בשנות השובע לא נחסר ממזונותינו דבר.
”ונא  המזון‘:  ב‘ברכת  בקשתנו  את  אף  לפרש  יש  בכך 
לידך  אם  כי  ודם...  בשר  מתנת  לידי  לא  תצריכנו,  אל 
היא  שלעיתים  ודם‘  ’בשר  של  מידו  להבדיל  המלאה“; 
חסרה, ’ידו‘ של הקדוש ברוך הוא תמיד ’מלאה‘, ועל כן 
הבוטח בו אינו צריך לקמץ ממזונותיו לצורך יום המחר. 
’דברי שאול‘ [מהדורה רביעאה]

הקדוש ברוך הוא ירד עם השבטים למצרים
”וַּיֹאְמרּו ֵאָליו א ֲאֹדִני ַוֲעָבֶדי ָּבאּו ִלְׁשָּבר אֶֹכל“ (מב י)

נראית  שאינה  אף  החיבור,  בוי“ו  כתובה   “תיבת ”ַוֲעָבֶדי
קשורה לתיבה שלפניה. מדוע?

פירש רבנו יהונתן אייבשיץ:
המתקבצים  אנשים  עשרה  כי  נאמר  א)  ו  (ברכות  בגמרא 
השבטים  עשרת  אף  כן,  אם  עמהם“.  לתפילה – ”שכינה 
שירדו למצרים – שכינה הייתה ביניהם. לפי זה יתפרש 
הכתוב כך: ”וַּיֹאְמרּו ֵאָליו: א“ – מרגלים אנו, כי אם ”ֲא-
דִֹני“ – השכינה הקדושה השרויה בינינו ”ַוֲעָבֶדי“ – ”ָּבאּו 

ִלְׁשָּבר אֶֹכל“ בארץ מצרים.
’תפארת יהונתן‘

’הטוב והמטיב‘ – מבלי להתחשב בעתיד 
”ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי... ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל 

ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ָעָׂשה ֱאִקים ָלנּו“ (מב כח)
להם  הוטב  לא  וכי  האחים,  נחרדו  ממה  תמהו:  רבים 

כשהושב כספם?
ביאר רבי יוסף שאול נתנזון בעל ’שואל ומשיב‘: 

קבע הקדוש ברוך הוא בסדר הנהגת העולם שיהיו הטוב 
ואין  מוחלט  ’טוב‘  אין  ולעולם  בזה,  זה  מעורבים  והרע 
שהושב  בעת  לשבטים  כשהוטב  כן,  על  מוחלט.  ’רע‘ 
תצמח  שאולי  מהרעה  החשש  בליבם  קינן  מיד  כספם, 

מכך, ומכך חרדו. 
להרמב“ם  פיה“מ  ע“פ  א,  ס  (ברכות  חכמים  אמרו  כבר  אמנם, 

ברכות פ“ט מ“ג) שאף על טובה שעלולה להפוך לרעה [כגון 
המוצא מציאה, שאם ישמע המלך שנטלה יקחנה מידיו 
ויענישו] יש לברך ’הטוב והמטיב‘. וזאת משום שעכשיו 

בוודאי טובה היא, והרעה העתידה – ספק אם תתקיים.
’דברי שאול‘ [מהדורה תנינא]

’נפלה נא ביד ה‘... וביד אדם אל אפֹּלָה‘
ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁש-ַּדי  ”ְוֵאל 
ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי“ (מג יד)
ָהִאיׁש“,  ִלְפֵני  ”ַרֲחִמים  לבניו  ה‘  שייתן  יעקב  ביקש  אם 
ו:  תתקבל  לא  שתפילתו  בקביעה  מסיים  הוא  מדוע 

”ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי – ָׁשָכְלִּתי“?
פירש ה‘כתב סופר‘:

ידוע ידע יעקב כי הייסורים הבאים עליו הינם לטובתו, 
ובוודאי לא ביקש להיפטר מהם. כל שרצה היה להיענש 
בידי שמים ולא בידי אדם, וכפי שביקש דוד המלך (ש“ב כד 
יד): ”ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ה‘ ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמי ו וְּבַיד ָאָדם ַאל ֶאֹּפָלה“. 
ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁש-ַּדי  ”ְוֵא-ל  יעקב:  שביקש  וזהו 
להיענש:  עליי  נגזר  ואם  אדם,  מידי  שתינצלו   – ָהִאיׁש“ 

”ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְלִּתי“ – בידי שמים.
בכך נבין מפני מה הסמיכו במדרש (ב“ר צב א) לפסוק זה, 
את הפסוק (תהילים צד יב): ”ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסרנוּ ָי-ּה“, 
שזו הייתה בקשת יעקב: להתייסר בידי ה‘ ולא בידי אדם.
’כתב סופר‘

ניסי החנוכה – בחלקו של בנימין
”ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשאֹת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות“ (מג לד)

במרבית השנים נקראת פרשת מקץ ב‘שבת חנוכה‘. רמז 
נפלא לקשר בין פרשתנו לנס החנוכה למד הצדיק רבי 
מתנות  את  המתאר  זה  מפסוק  מברדיטשוב  יצחק  לוי 

יוסף לבנימין:
לניצחון  בכך  רמז  ידות“  ”חמש  לבנימין  יוסף  כשנתן 
החשמונאים שהיו בו חמש ”ידות“, וכפי שאנו מפרטים 
חלשים“,  ביד  גבורים  ”מסרת  א.  הנסים‘:  ’על  בתפילת 
ד.  טהורים“,  ביד  ”וטמאים  ג.  מעטים“,  ביד  ”ורבים  ב. 

”ורשעים ביד צדיקים“, ה. ”וזדים ביד עוסקי תורתך“.
הוסיף ואמר רבי פינחס פרידמן שליט“א ראש הכוללים 
נרמזו  החנוכה  שניסי  העובדה  לאור  כי  בעלזא,  דחסידי 
במתנות יוסף לבנימין, ניתן להצביע על קשר מיוחד בין 

בנימין לנס החנוכה:
בחלקם  נבנה  המקדש  בית  כי  מבואר  א)  יב  (יומא  בגמרא 
קדשי  ובית  והיכל  ”אולם  אך  במשותף,  ובנימין  יהודה  של 
הקדשים“ נבנו בחלקו של בנימין. ולפי זה נמצא שנס ניצחון 
ההיכל,  את  החשמונאים  טיהרו  שבמהלכו  החשמונאים, 
לדביר  בניך  באו  כן  ”ואחרי  הניסים‘:  ’על  בתפילת  כנאמר 
התחולל   – מקדשך...“  את  וטהרו  היכלך  את  ופנו  ביתך, 

בחלקו של בנימין, שנפגם בשעה שטימאוהו היוונים.
’קדושת לוי‘ חידושי אגדות ד“ה ותרב; ’ליקוטי מאמרים שבילי פינחס‘ – 

תשע“א, עמ‘ קא
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גזירת מלכות יוון
שבחי  סדר  כי  א)  סי‘  ויטרי‘  (’מחזור  הקדמונים  כתבו 
’אמן‘  אותיות  כסדר  הינם  כאלקינו‘  ’אין  תפילת 
לאלקינו“,  נודה  כאלקינו,  מי  כאלקינו,  ”אין   –
הוא  אתה  אלקינו,  ”ברוך  ברכה:  בלשון  והמשכם 

אלקינו“.
במדרש קדמון הובא כי בתקופת מלכות יוון גזרו 
שלא  וכדי  אמן,  לענות  שלא  ישראל  על  היוונים 
זו.  תפילה  תיקנו  מישראל  אמן  עניית  תישכח 
זו  תקנה  עקרו  לא  גזירה  שהתבטלה  פי  על  ואף 

ממקומה.
’מאי חנוכה‘ [לר“י רצאבי] בשם מהר“י ונה מחכמי תימן

אמן  העונה  ש“גדול  שלפי  ולומר,  להוסיף  ניתן 
את  כאן  הקדימו  לכך  ב)  נג  (ברכות  מהמברך“  יותר 

רמז ה‘אמן‘ ל‘ברוך אתה‘.
יו“ר ’בני אמונים‘ הרב יעקב דב מרמורשטיין שליט“א

’אמן‘ – ’בחנוכה‘
’בחנוכה‘ בגימטרייה ’אמן‘.

’חנוכת הבית‘ [לרבי שאול ב“ר דוד] פראג שע“ו

המלאכים עונים אמן
”מזוזה  מובא:  כו)  (וישלח  אחאי  דרב  בשאילתות 
בטלית  הבית  ובעל  בשמאל,  חנוכה  ונר  בימין, 
מצויצת באמצע“. והנה, ’נר‘, ’מזוזה‘ ’אדם‘ – ראשי 
’אמן‘. מכאן רמז לדברי ה‘קב הישר‘ (פרק  תיבות: 
צו) שכשאדם מברך לפני קיום המצווה, המלאכים 
אמן  ועונים  מתאספים  זו  מצווה  מקיום  שנבראו 

’חדשים לבקרים‘ חנוכהאחר ברכתו. 

256פרשת מקץ תשע"ט

רמזי אמן 
על חנוכה רזי אמונים

אמנקי

רז
יוון מלכות

רררממממזזיי
חח עעעללל ים

”בזכות מי נפרע להם הקדוש ברוך הוא לישראל מאומות העולם? בזכות 
בני אדם שמשכימים ומעריבים לבית הכנסת ולבית המדרש ועונים אמן 

ומברכים את הקדוש ברוך הוא באמן“ . (’תנא דבי אליהו‘ רבה יא)

בבית  בחברותא  השחר  ברכות  לברך  אנו  אף  נשכים 
הכנסת ונזכה לראות אף בזמן הזה בנפילת שונאינו, אמן.  ׁשּועֹות ַעל ַהּתְ

ְלָחמֹו      ְוַעל ַהּמִ
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רבי  הגה“צ  סיפר  שלפנינו  הסיפור  את 
את  שליט“א.  רבינוביץ  הכהן  גמליאל 
המעשה  בעל  מפי  הוא  שמע  הסיפור 
חשין,  אלימלך  רבי  הנודע  המחנך 
דירושלים,  מלמדי-דרדקי  מוותיקי 
’עץ  תורה  בתלמוד  בקודש  ששימש 

חיים‘ במשך למעלה משישים שנה.
בכיתתו  ללמוד  הגיע  השנים  באחת 
שלמרבה  יום,  קשת  למשפחה  בן  ילד, 
הצער לא הצליח לעשות חיל בלימודיו 
הלמה  לא  שהתנהגותו  לילד  והפך 
ה‘תלמוד  של  השמור  אופיו  את  כלל 
פסק  לא  הוא  השיעורים  בזמני  תורה‘. 
ילדי  כל  כי  לומר  וניתן  מלהפריע, 

הכיתה והמלמדים סבלו בגינו.
המלמדים ניסו ככל יכולתם ועשו הכול 
התנהגותו,  את  לשפר  לו  לגרום  כדי 
בהשתדלויותיהם.  ברכה  ראו  לא  אך 
למטרד  הייתה  הילד  של  התנהגותו 
להשעותו  ליום.  מיום  והחריף  שהלך 
הן  ניתן,  היה  לא   – תורה‘  מה‘תלמוד 
עצום  לכאב  גורם  היה  שהדבר  משום 
שהדבר  מפני  והן  השבורה,  למשפחה 
במצבו  לדרדור  לגרום  עלול  היה 

הרוחני, חלילה.
המלמד  עם  נוקבת  לשיחה  נקרא  האב 
נוכח  מהרה  עד  המיועד.  בזמן  והופיע 
מהאב  לא  כי  לדעת  הפיקח  המלמד 
ניסה  לא  האב  אמנם  הישועה.  תצמח 
היטב  מודע  והיה  מאחריות  להשתמט 
לקשיים ולבעיות שגורם ה‘בן יקיר‘ שלו 
ב‘תלמוד תורה‘, אך הוא טען בתוקף כי 
אין לו יכולת לעשות דבר. לטענתו הוא 
מיצה את כל האפשרויות הקיימות, אך 
על  שליטה  כל  לו  אין  כי  לדעת  נוכח 
בבית  שגם  והדגיש  הוסיף  הוא  הילד . 
אינו  והוא  מרורים,  אותו  משביע  הילד 

רואה כל הצלחה בחינוכו.
להחזירו  ניתן  כיצד  מושג  כל  לי  ”אין 
אלו  כשבמילים  האב,  סיכם  למוטב“, 
מעליו  האחריות  את  מסיר  בעצם  הוא 

ומחזירה לצוות ה‘תלמוד תורה‘.
המלמד ניסה לעזור: ”אולי תנסה לשכור 
בעבורו חונך, מורה פרטי שיוכל לסייע 
הניסיון  בלימודיו;  ולקדמו  לחנכו  לך 
יכולתו  מלבד  שכזה,  חונך  כי  מוכיח 
גם  יכול  בלימודיו,  הילד  את  לקדם 
אהבה  ומתוך  ולנפשו,  לליבו  להתקרב 
ולהביא  הכללית  להצלחתו  לסייע  יכול 

לשיפור ניכר בהתנהגותו ובמידותיו“.
”צר  האב:  סירב  זו  להצעה  שגם  אלא 
לי, אך אין לי כל אפשרות כספית לממן 
מתפרנס  אני  שכזה.  פרטי  חונך  לילד 
בבתי  בניקיון  הקשה  מעבודתי  בדוחק 
מדרש ובחדרי מדרגות. איני יכול בשום 
של  נוסף  בנטל  לשאת  ואופן  פנים 

תשלום לחונך...“.
שאין  באמת  לעשות.  מה  לי  ”אין 
את  האב  סיים  דבר!“,  לעשות  ביכולתי 
לצאת  ופנה  מושפלות  בפנים  דבריו 

מהחדר.
המלמד לא ידע את נפשו מצער. קשה 
שביתה  שקנה  בייאוש  לראות  לו  היה 
בליבו של האב, כביכול אין לילדו סיכוי 

חלילה...
ננער  מהחדר  האב  שיצא  לפני  רגע 

לפתע המלמד וקרא לעברו:

ניסית  שכבר  חושב  אתה  יקר,  ”אבא 
לסייע  אפשרות  כל  בידך  ואין  הכול, 
טעות  אתה  טועה  כי  חושבני  אך  לבנך. 
לאפיקים  פונה  שלך  הבן  אמנם  מרה! 
אך  המעטה,  בלשון  רצויים,  שאינם 
אתה  יכול  לו;  לעזור  בידך  יש  עדיין 
ולשפוך  בעבורו  בתפילה  להרבות 
דמעות כמים. הן אבא גדול יש בשמים 
המצפה לתפילותיך ולדמעותיך. העתר 
לפניו ושפוך את ליבך, והוא בוודאי לא 

יתעלם מבקשותיך...!“
הספיק  עוד  בעדו,  הדלת  נסגרה  בטרם 
המלמד להבחין בדמעות הזולגות מעיני 
האב. תקווה חדשה ניצתה בליבו, והוא 

לא איחר לנצלה.
ההורים  הרפו  לא  ואילך  זה  מיום 
להצלחת  ומבכייה  מתפילה  הכואבים 
בנם. אם לא די בכך, הם עוררו אף את 
אף  האב  כך.  על  להתפלל  קרוביהם 
גדולי  של  פניהם  את  לחלות  הוסיף 
הכיר  שאותם  חכמים  ותלמידי  תורה 
כי  ובתחינה  בבקשה  עבודתו,  במסגרת 
יקדישו דקות ספורות מזמנם להצלחת 

בנו, והללו לא יכלו לסרב לבקשה.
מעשה,  לנקוט  החליטו  אף  מהם  כמה 
לו  הציעו  הילד  על  רחמיהם  ומתוך 
שעה,  רבע  זה  מעט:  עימם  ללמוד 

ומשנהו עשרים דקות וכיוצא בזה.
הילד  בין  הדוק  קשר  נרקם  אט  אט 
לאותם תלמידי חכמים. הללו לקחו אל 
ליבם את מצבו, ומתוך כך הרבו לעודדו 
ארוכה  לא  תקופה  לאחר  וכך,  ולחזקו. 
להתפלל  ומכיריהם  ההורים  החלו  מאז 
הוריו  לפליאת  הנס;  התרחש  הילד,  על 
ומחנכיו התהפך ליבו של הנער לטובה. 
הוא השתנה מקצה אל קצה והיה לאחד 

ממצויני ה‘תלמוד תורה‘.
של  המזרח  כותל  את  מפאר  הוא   כיום 
מרביצי  מגדולי  כאחד  הישיבות,  עולם 
התורה, לרוב אושרם של הוריו שעדיין 

שופכים תפילות להצלחתו.
”אין לי כל ספק כי השינוי הגדול החל 
להתחולל בילד רק מאותו רגע שהחלו 
תפילותיהם  את  בעבורו  לשאת  הוריו 
הנלהבות“, אמר הרב חשין, שנים רבות 

לאחר המעשה. 
המילים  את  בפי  שמו  ”משמים 
ומשעה  הנכון,  ברגע  המתאימות 
לתפילה  כוחם  כל  את  הפנו  שההורים 
את  וכיוונו  להם  סייעו  ממרום  בעבורו, 

הילד לדרך הנכונה בעבורו“.
רבינוביץ  הרב  מסיים  יקרים“,  ”הורים 
”לעולם  נרגשת,  בקריאה  סיפורו  את 
אפשרות  בידיכם  אין  כי  תאמרו  אל 
אתם  להתפלל  הן  לילדכם;  לעזור 
יכולים תמיד. אין כל ספק כי אם תעשו 
לאנשים  אתכם  גם  יכוונו  משמים  זאת, 
הנכונים שיוכלו לעשות את ההשתדלות 

הראויה בעבורו“.
’טיב הקהילה‘ יתרו תשע“ב 

’הזן את העולם‘ – בכבודו ובעצמו
הינה  המזון  ברכת  בסדר  הראשונה  הברכה 
ברכת ’הזן‘, שאותה תיקן משה רבנו לישראל 
בשעה שירד להם מן (ברכות מח ב). והנה, אף 
בני  אכלו  המן  ירידת  טרם  עוד  שבוודאי 
ישראל את המצות שאפו במצרים, לא תיקן 
להם משה את ברכת ’הזן‘ עד לירידת המן. 
לאכילה  מוכן  כשהוא  המן,  בירידת  שכן 
ניכרה  מיוחדת,  ובהכנה  בטורח  צורך  ללא 
הברכה:  וכלשון  יתברך.  השגחתו  כול  לעין 
”הוא נותן לחם לכל בשר“ – שכביכול הוא 
מזון מידיו  מספק לברואיו  בכבודו ובעצמו 
כאילו  נדמה  שבחטאינו  פי  על  אף  ממש, 
נמסר הדבר לממשלת הטבע (’כלי חמדה‘ עקב 

סי‘ ב אות א).

וכך אכן כתבו רבותינו הראשונים, כי בברכת 
’הזן‘ אנו מודים ומשבחים את הקדוש ברוך 
בכבודו  הוא  ויום,  יום  שבכל  כך  על  הוא 
מידו  בריותיו  לכל  מזון  מספק  ובעצמו 
וברחמים,  בחסד  בחן  והרחבה  הפתוחה 
מיוסד  זה  שבח  ובאמת  כלל.  מחסור  ללא 
שבחלק  ב)  ג  (ע“ז  בגמרא  המפורש  על 
השלישי מארבעת חלקי היום יושב הקדוש 
מזון  ומספק  ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך 
לעולם כולו על כל בריותיו, מקרני ראמים 

ועד ביצי כינים (’שבלי הלקט‘, סדר ברכות קנז).
היסודות  שער  אלוקים‘  (’בית  המבי“ט  כתב  אכן, 
הזן‘  ’ברכת  נוסח  כי  המקובלים,  בשם  סא) 
המצוי  מהנוסח  שונה  היה  משה  שתיקן 
בידינו. ולפי שידע את סוד שם הוי“ה כלל 
בה כ“ו תיבות בלבד, וכה היה נוסחה: ”ברוך 
אתה ה‘ אלוקינו מלך העולם, הא-ל הזן את 
לכל  לחם  נותן  בחסד,  בטובו  כולו  העולם 
בשר כי לעולם חסדו, ברוך אתה ה‘ הזן את 

הכל“.

הזן את העולם כולו
רבים יתמהו על האמור לעיל, הלוא עינינו 
מתקשים  האדם  מבני  רבים  כי  הרואות 
ללחם,  רעבים  אף  ומהם  מזונם  את  להשיג 
להם  שנפסק  שפע  אותו  הוא  והיכן 

ממרומים בכל יום ויום?
תשובה לדבר כתב ה‘שפת אמת‘ (בהר תרמ“א) 
כי  העולם-כלו‘,  ’את  הלשון:  כפל  בביאור 
בכל  לעולם  הוא  ברוך  הקדוש  מוריד  אכן 
יום שפע מזון שיש בו כדי סיפוקם של כלל 
העליונה,  ההשגחה  גזרה  כך  אך  הבריות. 
בידי  ניתן  אדם  בני  מקצת  של  שחלקם 
וזוהי  בהם.  יתמכו  שהללו  כדי  חבריהם, 
הכוונה בלשון ’כולו‘, שהמזון אכן ניתן בכל 
אין  אך  הבריות.  כלל  של  סיפוקם  כדי  יום 
עצמו,  בפני  יחיד  לכל  בהכרח  ניתן  הוא 
נדרשים  מהשפע  ליהנות  יזכו  שכולם  וכדי 
ישימו  כך  שרק  באחדות,  להיות  הבריות 
בזה,  זה  ויתמכו  רעהו  לצורכי  איש  ליבם 
ונמצא שבזמן שיש אחדות – הברכה יוצאת 

מן הכוח אל הפועל.

נתינה בעין יפה
מוזכר  ו‘רחמים‘  ’חסד‘  ’חן‘  המילים  צירוף 
בפינו בכמה וכמה תפילות [ברכת ’המעביר 
ועוד].  ויבא‘  ’יעלה  שלום‘;  ’שים  שנה‘; 
בברכה זו יש לצירוף זה משמעות מיוחדת, 
שכן הוא בא אחר תיאור העובדה שמזון כל 
הוא.  ברוך  הקדוש  של  בידיו  תלוי  העולם 
והנה, אם נתאר לעצמנו מלך בשר ודם שכל 
שלא  הרי  מוחלט,  באופן  בו  תלויים  נתיניו 
יימלט שהוא יתנשא עליהם ויספק להם את 
מזונותיהם ביד רפה כיוצא ידי חובה. אולם 

הקדוש ברוך הוא זן את העולם ”בחן בחסד 
(’אוצר  יפות  ובפנים  טובה  בעין   – וברחמים“ 

התפילות‘ – ’עץ יוסף‘).

בעלי המוסר הסבירו עובדה זו ביתר פירוט:
את  לברוא  הוא  ברוך  הקדוש  היה  יכול 
ולבן  שחור  בצבעי  לדוגמה,  מזונותינו, 
ברחמיו,  עמנו  עשה  חסד  כמה  בלבד. 
בריאים  מאכלים  בעבורנו  שברא  שמלבד 
חן  יישאו  שהם  גם  ודאג  הוסיף  וטעימים, 
ומראה  מגוונים  צבעים  באמצעות  בעינינו, 
מושך ונעים, ומלבד זאת הוסיף עימנו חסד 
ודאג שנאכלם בנוחות. דוגמה לכך הוא פרי 
התפוז; התפוז – תוכנו נוזלי, ואילו היה ניתן 
ממנו  זב  המיץ  היה  כתפוח,  אחת  בקליפה 
חילקו  לכך  אי  בו.  נוגסים  כשהיינו  מיד 
וכל  לפלחים,  ברחמיו  הוא  ברוך  הקדוש 
פלח חילק לשקיקים קטנים שבהם נתן את 

המיץ.
ואם  עלינו,  טובותיו  גדלו  וכהנה  כהנה 
קיימות  כי  לראות  נוסיף  סביבנו  נתבונן 
אינספור דוגמאות שבהן ניכר החסד הגדול 
שבו ברא הקדוש ברוך הוא את המאכלים. 
(הגש“פ  כך!  על  להודות  חובתנו  גדולה  כמה 
הגש“פ  ברוידא;  הגרש“ז  בשם  ריב  עמ‘  ישראל  כנסת 

’תפארת שמשון‘ עמ‘ רנג).

’חן‘, ’חסד‘ ו‘רחמים‘
מצינו  אלו  לשונות  של  משמעותן  בעצם 

כמה הסברים:
האדם  חיי  ביאר:  אלבו  יוסף  רבנו  א. 
העלייה,  שנות  תקופות:  לשלוש  נחלקים 
בשנות  הירידה.  ושנות  העמידה  שנות 
להפיק  ומסוגל  בריא  הגוף  שבהן  העלייה 
תועלת רבה אף ממעט מזון, די ב‘חן‘ הניתן 
להוציא  האדם  שיוכל  כדי  יתברך,  מידיו 
כדי  לו  הדרושים  הרכיבים  את  ממזונו 
הגוף  נחלש  שבהן  העמידה  בשנות  חיותו. 
כפי  תועלת  מהמזון  להפיק  ומסוגל  מעט 
ל‘חסד‘  הוא  נזקק  לערך,  המאכל  כמות 
בשנות  ואילו  להתקיים.  כדי  יותר  מרובה 
הירידה שבהן נחלש הגוף מאוד, נזקק הוא 
(’ספר  בחיים  שיעמוד  כדי  גדולים  ל‘רחמים‘ 

העיקרים‘ ד לג).

באמירת:  אנו  פותחים  ביאר:  המהר“ל  ב. 
כי  לאמור,   – בטובו“  העולם...  את  ”הזן 
מצד טובו מפרנס הקדוש ברוך הוא את כל 
העולם. אמנם מפרטים אנו כי שלוש מידות 
שבכוח  הצדיקים  אלו   – ’בחן‘  בדבר:  יש 
מעשיהם נושאים חן בעיני ה‘, ככתוב (בראשית 
’בחסד‘ – אלו  ה‘“.  ו ח): ”ונח מצא חן בעיני 
רוב בני האדם שמצד מעשיהם אינם ראויים 
לנשיאת חן מיוחדת, אך הקדוש ברוך הוא 
זנם ממידת החסד, כל אחד כפי הראוי לו. 
דעת  בהם  שאין  הקטנים  אלו   – ’וברחמים‘ 
כלל, ומתוך כך מתעוררים רחמי ה‘ עליהם 
לזונם ולפרנסם כדי סיפוקם (’נתיבות עולם‘ נתיב 

העבודה יח, וראה ’אור החמה‘ ברהמ“ז).

אנו  כי  ביאר  ד)  (קפז  השולחן‘  ב‘ערוך  ג. 
בני  סוגי  שלושת  על  אלו  במילים  רומזים 
’בחן‘ –  יתברך;  טובו  משפע  הנהנים  האדם 
חן מיוחדת  הזוכים לנשיאות  העשירים  על 
’מותרות‘,  לרכישת  אף  בידם  שיש  עד 
הנצרך  שכל  האדם  בני  רוב  על   – ’בחסד‘ 
לקיומם מצוי בידם, ’וברחמים‘ – על העניים 
לרחמים  הם  וזקוקים  דחוקה  שפרנסתם 

גדולים כדי להתקיים.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ברכת הזן 

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

על הנער הזה התפללתי


