
היכן ניגש יהודה לתפילה?
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (מד יח)

(ב“ר צג ו) מובא שיהודה ניגש לפני יוסף בדורון,  במדרש 
ולמלחמה  לפיוס  גשתו  ולכאורה,  ובמלחמה.  בתפילה 
מצינו  היכן  אך  אתר),  על  רש“י  (ראה  בפסוק  מבוארים 

בפסוקים שהתפלל?
פירש רבי זלמן סורוצקין גאב“ד לוצק:

ָמִים;  ַהּׁשָ ֱאקֵי  ֶאל  ”ָוֶאְתַּפֵּלל  ד-ה):  ב  (נחמיה  הפסוק  את 
נחמיה  כי  ב),  ג  ר“ה  (ח“א,  המהרש“א  פירש   ,“ַלֶּמֶל ָואַֹמר 
דיבר לאוזני המלך אך בליבו כיוון להתפלל לה‘. ואף כאן 
 נוכל לפרש כי כשאמר יהודה ליוסף (להלן פס‘ לד): ”ִּכי ֵאי
ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי...“, כיוון בליבו להתפלל 

לפני ה‘, ועל תפילה זו דיבר המדרש.
’אזנים לתורה‘

לסדר שבחו של מקום לפני התפילה
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני“ (מד יח)

”הגשה – לתפילה“ (ב“ר צג ו).
אמר האדמו“ר רבי יחיאל מיכל מגלינא חתן ה‘דברי חיים‘ 

מצאנז: 
בפסוק זה נרמזו דברי הגמרא (ברכות לב א): ”לעולם יסדר 
אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל“, וכך 
הוא פירוש הכתוב: ”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו“ – כשניגש אדם לתפילה; 
ורק  מקום,  של  בשבחו  ויספר  יודה   – ”יְהוּדָה“  ראשית: 

אחרי כן יבקש בקשתו – ”ִּבי ֲאֹדִני“.
’קב ונקי‘ 

קבלת התפילה תלויה באופן הגשתה
 ”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ (מד יח)

ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ”ְיַדֶּבר  יהודה:  דברי  פשר  את  להבין  יש 
ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ – וכי עד עתה עם מי דיבר?

פירש המגיד מדובנא:
לצורת הבעת הדברים יש השפעה רבה, לעיתים אף יותר 
מהמילים עצמן. לדוגמה, מנימת הדיבור וגובה הטון ניתן 
להיווכח האם הדובר מבקש בתחנונים, או שמא מחציף 
פניו. לכך דקדק יהודה לבקש: ”ְיַדֶּבר ָנא... ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ 
– רצוני להשמיע דבריי ישירות לאוזניך, בלא תיווך של 
יוצאים  הדברים  את  תשמע  שכאשר  ובטוחני  מתורגמן, 

מפי תיעתר לבקשתי.
בדומה לכך הזהירו חכמים אף לעניין התפילה  (אבות ב יג): 
רחמים  אלא  קבע  תפלתך  תעש  אל  מתפלל,  ”וכשאתה 
ותחנונים לפני המקום ברוך הוא“. זאת משום שקבלת 
התפילה תלויה בצורת הגשתה; אם מתפלל האדם 

בנמיכות הרוח ובלשון תחנונים, אזי תתקבל תפילתו.
’אהל יעקב‘

’באין מליץ יושר‘ – ’צדקנו במשפט‘
 “ְּבַעְבֶּד  ַאְּפ ִיַחר  ְוַאל  ֲאֹדִני  ְּבָאְזֵני  ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ”ְיַדֶּבר 

(מד יח)

עצמם  האחים  הלוא  יהודה:  טענת  פשר  את  להבין  יש 
 הצהירו בפני יוסף (לעיל פס‘ ט): ”ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדי
ָוֵמת ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים“, ואילו יוסף הסתפק 
פיתחון  ומה  בלבד,  ְּבָידֹו“  ַהָּגִביַע  ִנְמָצא  ”ֲאֶׁשר  בלקיחת 

פה יש כנגדו?
שכתב  היסוד  פי  על  נתנזון  שאול  יוסף  רבי  זאת  פירש 
יב):  תורה  (מעשי  ה‘‘  ’מעשי  בספרו  אשכנזי  אליעזר  רבנו 
אפשרות  שאין  עד  כבד  כה  בחטא  האדם  חוטא  כאשר 
להענישו כפי מעשיו, אזי אין ברירה אלא לפוטרו לגמרי, 
לקבוע  שאין  משום  זאת  קל.  בעונש  להענישו  לא  ואף 
מלפני  משה  כשביקש  לפיכך,  כבד.  חטא  על  קל  עונש 
חטאם  את  הגדיל  העגל,  חטא  על  לישראל  שימחל  ה‘ 
(שמות לב לא) באומרו: ”ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה“ – 

ומתוך כך יש למחול להם.
אף יהודה טען לפני יוסף: אם אינך יכול להענישנו כפי 
שמגיע לנו, אינך יכול אף להענישנו בעונש קל ולאסור 
את בנימין בלבד, אלא עליך לוותר לנו לגמרי ולשחררו 

לנפשו.
בכך פירש רבי יוסף שאול את בקשתנו בימים הנוראים 
מלפני ה‘: ”באין מליץ ישר מול מגיד פשע“ – באשר כה 
ומשפט“  חק  דבר  ליעקב  ”תגיד  וכאשר:  חטאינו,  גדלו 

אזי  עלינו,  לכפר  שיכול  עונש  בנמצא  שאין  יימצא   –
המלך  במשפט  מעונש – ”וצדקנו  לפוטרנו  אלא  לך  אין 

המשפט“.
’דברי שאול‘ ליקוטים

’פושעי ישראל‘ תנאי בתפילה
ָּפָני“  ִלְראֹות  תִֹספּון  א  ִאְּתֶכם  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ֵיֵרד  א  ”ִאם 

(מד כג)

זה  פסוק  דרש  ניישטאט  של  רבה  מייזליש  עוזיאל  רבי 
בה  שאין  תענית  ”כל  ב):  ו  (כריתות  הגמרא  לדברי  כרמז 
מפושעי ישראל אינה תענית“. ולכך רמז הכתוב: ”ִאם א 
פושעי  את  תשתפו  לא  אם   – ִאְּתֶכם“  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ֵיֵרד 
 – ָּפָני“  ִלְראֹות  תִֹספּון  ”א  אזי  בתפילותיכם,  ישראל 

בתפילה. 
’תפארת עוזיאל‘ שה“ש

אם אין קידוש – אין פסיעה גסה
”ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר“ (מה 

כד) 

בגמרא (תענית י ב, הובאה ברש“י כאן) פירשו את אזהרת יוסף: 
את  מכהות  הן  שכן  גסות,  בפסיעות  ללכת  ימהרו  שלא 
הזהירם  לא  מדוע  להבין:  ויש  האדם.  של  עיניו  מאור 

יעקב אביהם על כך טרם רדתם למצרים?
פירש מהרא“ל צינץ:

בגמרא (שבת קיג ב) נאמר כי את הראייה שכהתה כתוצאה 
מ‘פסיעה גסה‘, ניתן לרפא על ידי שתייה מכוס הקידוש 
לא  לדרך  יצאו  בטרם  כי  לומר,  יש  זה  לפי  שבת.  בליל 
הוצרך יעקב להזהירם מפסיעה גסה, לפי שבוודאי נזהרו 
מכך בעצמם, ביודעם כי לא יוכלו להתרפא ביין הקידוש. 
זאת משום שמיום שמכרו את יוסף לא שתו יין כלל (שבת 
קלט א). עתה כשנמצא יוסף שבו והותרו בשתיית יין, ועל 

כן הוצרך יוסף להזהירם על ”פסיעה גסה“.
’קומץ המנחה‘

יעקב עמד מול פני פרעה
 ַוְיָבֶר ַפְרעֹה  ִלְפֵני  ַוַּיֲעִמֵדהוּ  ָאִביו  ַיֲעקֹב  ֶאת  יֹוֵסף  ”ַוָּיֵבא 

ַיֲעקֹב ֶאת ַּפְרעֹה“ (מז ז)
יש להבין מה בא הכתוב ללמדנו בלשון: ”ַוַּיֲעִמֵדהוּ ִלְפֵני 
ַפְרעֹה“, הלוא די היה לכתוב: ’ויבא יוסף את יעקב אביו 

אל פרעה‘?
פירש רבי משה הכהן נראל רבה של מץ:

מברכים  שהכוהנים  בשעה  כי  מובא,  א)  לח  (סוטה  בגמרא 
את העם צריכים לכוון את פניהם כנגד פני המתברכים. 
את  העמיד  שיוסף  התורה  הדגישה  לכך  כי  לומר  ויש 
את  לברך  יוכל  שבכך  כדי  פרעה“,  ”לפני  אביו  יעקב 

פרעה.
’ברכת טוב‘ [ונציה תע“א]

פרשת ויגש

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
?

פני ם

האחים נבהלו מסוד ’אמן‘
”ְוא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו“ (מה ג)
’יוסף‘  אותיות  מילוי  של  הגימטרייה  חשבון 
וו‘  י‘  יו“ד,  האות  את  הממלאות  וד‘  ו‘  [אותיות 
של וי“ו, מ‘ וכ‘ של סמ“ך וה‘ של פ“ה] הינו צ“א 
ִמָּפָניו“  ִנְבֲהלּו  ”ִּכי  וזהו:  ’אמן‘,  של  כגימטרייה   –
[’בפנים‘]  בתוך  הרמוז  ’אמן‘  מסוד  שנבהלו   –

אותיות שמו.
’אדרת אליהו‘ [לרבי יוסף חיים מבגדד]

257פרשת ויגש תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

ן, 
מה
רזצינו 

מסוד ’א הלו

מממררממממ
בבבבפפפרר ים

בעש“ק, ו‘ בטבת, חל יומא דהילולא של הרה“ק רבי יחזקאל משינובה, שכצדיקים רבים 
נהג לשמוע ברכות השחר מכמה אנשים. וכך כתוב בספר ’דברי יחזקאל‘ (עמ‘ שיט):

”רבנו השתדל לשמוע בכל יום מכמה אנשים
ברכות השחר כדי לענות אמן על הברכות“.

ננהג אף אנו במנהג קדוש זה, נקדיש מידי בוקר כמה דקות לשמוע ברכות השחר 
מזולתנו, ויפתחו בפנינו שערי שמים לקבל תפילותינו ברחמים וברצון.
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הגדול  הכנסת  בית  באי  הכיפורים.  יום 
מקומותיהם,  על  היו  ישובים  ברלין  שבעיר 
לבושם צחור והם עטויים בטליתות לבנות. 
תפילת  של  לסיומה  האות  ניתן  עתה  זה 
שחרית, כשהגבאי היכה בחזקה על הבימה 

בקריאת: ”יזכור!“.
רבים  התרוממו  ורגילים  כבקיאים 
בעיקר  ממקומותיהם,  מהמתפללים 
היציאה  לעבר  ופנו  שביניהם,  הצעירים 
שרק  המצוי  כמנהג  זאת  הכנסת.  מבית 
הכנסת  בבית  נותרים  הנפטרים  צאצאי 
יקיריהם  על  ’יזכור‘  תפילת  אמירת  בשעת 

שהלכו לעולמם.
הרחבה שלפני בית הכנסת המתה מקולות 
להתרעננות  ההפסקה  את  שניצלו  הילדים 
באחת,  ההמולה  השתתקה  לפתע  שובבה. 

ואת מקומה תפסה דריכות חרישית.
העולם  מלחמת  הסתיימה  מכבר  זה 
גרמניה  מדינת  הובסה  במהלכה  הראשונה, 
של  מקומן  את  ההסכמה‘.  ’מדינות  בידי 
רגשות הבושה תפסו רגשות של לאומנות, 
האנטישמיות החלה להרים ראש, והדריכות 

בקרב יהודי גרמניה הייתה רבה.
למראה  התעורר  המתפללים  של  פחדם 
הדוהר  מראה  והדור  שחור  ממשלתי  רכב 
בחשיבות לעבר בית הכנסת כשהוא מלווה 
בחריקת  ועוצר  משטרה,  מכוניות  בכמה 

בלמים סמוך לבית הכנסת.
בהלה  עוררה  שגרתית  הבלתי  ההתרחשות 
עומדים  מה  יודע  מי  המתפללים;  בקרב 
השלטונות לטפול עליהם... אולם מה רבה 
רכב  דלת  כשנפתחה  הפתעתם,  הייתה 
השרד, ובעדה יצאה דמות שהייתה מוכרת 

לכמה מהמבוגרים שבין המתפללים.
מי  רַאטְנהַאוּ,  מווֹלטֶר  אחר  לא  זה  היה 
השיקום‘  כ‘שר  עת  באותה  ששימש 
בממשלת גרמניה החדשה, ולימים אף מונה 
מתנקשים.  בידי  שנרצח  עד  החוץ  כשר 
לאחת  בן  מתבולל,  יהודי  היה  ראטנהאו 
משפחה  בגרמניה.  העשירות  המשפחות 
ִג‘י‘  אַי  ’אֵיי  החשמל  קונצרן  בזכות  שנודעה 
שהיה בשליטתה וקיים עד עצם היום הזה. 
איש זה נודע כבעל מוח חריף במיוחד ובעל 
נבחר  כך  ומתוך  דופן,  יוצא  כלכלי  כישרון 
להוביל את מאמצי השיקום שניהלו מדינות 

הכיבוש.
לבית  כשנכנס  כולם  את  הפתיע  הוא  עתה 
נטל  ’יזכור‘,  תפילת  של  בעיצומה  הכנסת 
צחורה  כיפה  הניח  הספרים,  מארון  סידור 
על ראשו והחל באמירת ’יזכור‘ נלהבת לזכר 

נשמת אביו שנפטר לאחרונה.
המתפללים בחנו את דמותו במבט שנמסכו 
נעדרו  לא  אך  מחד,  וסקרנות  הפתעה  בו 
האבסורד  מאידך.  וביקורת  לעג  ממנו 
בעיצומו  הכנסת  לבית  לבוא  לשמים;  זעק 
של  מחפיר  חילול  תוך  הכיפורים,  יום  של 
היום הקדוש, רק כדי לומר ’יזכור‘ על האב 

שנפטר... הנשמע כזאת?!
לחלוטין  תאם  זה  מעשה  האמת  למען 
לשמצה  נודע  אשר  האיש,  של  לעמדותיו 
בעיתוני  שפרסם  מאמרים  סדרת  בזכות 
להתבולל  ליהודים  קרא  שבהם  גרמניה, 
יהדותם.  על  ולוותר  הגרמני  העם  בתוך 
בליבם  חלפה  זאת,  בכל  אולי  אולם  עפ“ל. 
בו  התעורר  הנראה  כפי  נוספת,  מחשבה 
ביום  הכנסת  לבית  לבוא  לו  וגרם  מה  דבר 

הקדוש. 
’יזכור‘.  תפילת  הסתיימה  כך  ובין  כך  בין 
המתפללים פנו להיכנס לבית הכנסת, ואילו 
השר שב על עקבותיו. מבלי להחליף מילה 
עם הסובבים, פנה לעבר המכונית שהמתינה 

לו מחוץ לבית הכנסת והפליג לדרכו, מותיר 
מאחוריו עדת יהודים המומים וסקרנים.

יום  באותו  הכנסת  בבית  שהה  נוסף  אורח 
רבי  הצעיר  הגאון  להבדיל,  זה,  היה  כיפור. 
יחיאל יעקב ויינברג, מי שנודע לימים כבעל 
באותם  ששהה  ויינברג  הרב  אש‘.  ה‘שרידי 
להתפלל  בחר  לימודיו,  לרגל  בברלין  ימים 
את תפילות יום הכיפורים באותו בית כנסת, 
התעניין  שהתעוררה  בהמולה  ומשנוכח 

לפשרה ונענה.
”רבותיי!“, היסה הרב ויינברג את המתפללים 
הנרגשים, ”הבה נמשיך בסדר התפילה, אין 
ישבש  אחר  או  כזה  שמאורע  הראוי  מן  זה 

את סדרי יום הכיפורים“.
בטון  ויינברג  הרב  הוסיף  מקרה“,  ”ובכל 
יהודי  ברגש  תזלזלו  אל  ”לעולם  תקיף, 
המתעורר בלב אדם, רחוק ככל שיהיה. אין 
ספק כי רגש יהודי של כיבוד הורים וזיקה 
למסורת עוררו את השר לטרוח לבוא לבית 
שרגש  ובטוחני  ’יזכור‘.  לאמירת  הכנסת 
בעבור  או  בעבורו  פתח  להיות  יכול  שכזה 
לחזרה  אמיתית  להתעוררות  משפחתו 

לחיק האמונה“.
ויינברג  הרב  פירש  לדבריו  כסימוכין 
נורא  ”מה  יעקב:  של  דבריו  את  לשומעים 
המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה 
ובגמרא  יז),  כח  (בראשית  השמים“  שער 
(חולין צא ב) דרשו כי התעוררותו של יעקב 
להתפלל במקום, הייתה בעקבות שהיה זה 

המקום שבו התפללו אבותיו.
והנה לכאורה יש מקום להבין, הלוא במקום 
המקדש,  בית  להיבנות  היה  אף  עתיד  זה 

ומדוע לא התפעל יעקב מעובדה זו?
אלא יש לומר, כי זהו כוחו של רגש קדושה 
הוריו.  לכיבוד  בהקשר  ליהודי  המתעורר 
על רגש זה נאמרה קריאתו של יעקב: ”וזה 
שער השמים!“, זהו שער ופתח להתקרבות 

אמיתית לשכינה.
תקופה קצרה לאחר מכן סיים ראטנהאו את 
לאומנים  חבורת  כאשר  טראגי,  באופן  חייו 
נוסע  בעודו  בו  התנקשו  אנטישמיים 

במכוניתו ברחובות ברלין.
*

הרב  של  תלמידו  סיפר  הסיפור  המשך  את 
הרב  עולם,  לאור  תורתו  ומפיץ  ויינברג 

אברהם אבא ויינגורט:
”כמעט מאה שנים חלפו מאז אותו מעשה. 
פרטי  בבית  שיעור  למסור  נקראתי  והנה, 
תורה  שיעורי  במסגרת  מודיעין,  בעיר 
שבתות  במוצאי  קבוע  באופן  שנמסרו 

במקום זה.
בחרתי לדבר על נושא ’כיבוד הורים‘, כאשר 
האמור  הסיפור  את  סיפרתי  הדברים  בין 

בשם מורי ורבי הרב ויינברג.
מה רבה הייתה התרגשותי כאשר עם סיום 
לי :  ואמר  מהנוכחים  אחד  קם  הסיפור 
של  צאצא  אני  ראטנהאו?!  את  הזכיר  ’הרב 

ראטנהאו!‘.
מההשגחה  נשמתי  עמקי  עד  התרגשתי 
עתה  זה  עיניי.  לנגד  שהתגלתה  המופלאה 
ורבי,  מורי  של  סיפורו  את  לספר  סיימתי 

ומסתבר שהדברים היו ממש כנבואה.
הנה כי כן, ניצוץ הקדושה שהתעורר בליבו 
כשאמר  ומתבולל  מבולל  יהודי  אותו  של 
לאחר  הפך  אביו,  לכבוד  ’יזכור‘  תפילת  את 
שנים רבות לשלהבת שהוצתה בנשמתו של 
ליהודי  והיה  בתשובה  ששב  משפחתו,  בן 

מאמין ושומר תורה“.
’חידושי בעל שרידי אש‘ ח“ג בהקדמת המו“ל 

ברכה בלשון נסתר
ירושלים‘  ו‘בונה  ’הארץ‘  מברכות  בשונה 
בלשון  הנאמרות  נא‘]  ו‘רחם  לך‘  [’נודה 
נסתר:  בלשון  נאמרת  הזן‘  ’ברכת  נוכח, 
וכמה  בשר...“,  לכל  לחם  נותן  ”הוא 

ביאורים מצינו בדבר.
א. רבי לייב אופנהיים מגלוגא ביאר זאת 
זמן  שכל  א)  נד  (יומא  הגמרא  דברי  פי  על 
ל‘כלה  דומים  היו  במדבר,  ישראל  שהיו 
בבית אביה‘ שעדיין אינה רגילה בחתנה, 
ורק כשנכנסו לארץ ישראל הפכו להיות 
מורגלת  שהיא  חמיה‘  בבית  כ‘כלה 
הראשונה  הברכה  לפיכך,  בחתנה. 
במדבר,  בעודם  לישראל  משה  שתיקן 
ה‘,  בית   – ישראל  לארץ  כניסתם  טרם 
נתקנה בלשון נסתר, ואילו ברכות ’הארץ‘ 
ודוד  יהושע  שתיקנו  ירושלים‘  ו‘בונה 
לאחר כניסתם לארץ, נאמרו בלשון נוכח 
לאחר  שנתקנה  והמטיב‘  ’הטוב  [וברכת 
משום  נסתר,  בלשון  נאמרת  החורבן 
השכינה  הייתה  לא  כבר  שעה  שבאותה 

שורה בישראל.] (’מטה יהודה‘, אופנבך תפ“א).
זאת  ביאר  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  ב. 
”כל  ב):  קי  (כתובות  הגמרא  דברי  פי  על 
הדר בארץ ישראל – דומה כמי שיש לו 
דומה   – לארץ  בחוצה  הדר  וכל  אלו-ה, 
כי  מובן,  זה  לפי  אלו-ה“.  לו  שאין  כמי 
ברכת ’הזן‘ שנתקנה לפני כניסת ישראל 
לו  שיש  ’כמי  ישראל  היו  טרם  לארץ, 
וברכות  נסתר,  בלשון  נתקנה  אלו-ה‘ 
אחר  שנתקנו  ירושלים‘  ו‘בונה  ’הארץ‘ 
(’צדקת  כניסתם לארץ תוקנו בלשון נוכח 

הצדיק‘ אות רמז).

ג. הגר“ח קנייבסקי שליט“א ביאר: כיוון 
שברכת הזן נתקנה בשעה שבני ישראל 
שורה  ה‘  כבוד  היה  שאז  במדבר,  היו 
ולילה,  יומם  גלויה  בהנהגה  בתוכם 
זה  היה  לא  לפיכך  וענן,  אש  בעמוד 
(ראה  נוכח  לשון  בה  לתקן  שמים  מכבוד 
שו“ע יו“ד רמב טז; כג). אולם את ברכת ’הארץ‘ 
כניסתם  אחר  שנתקנו  ירושלים‘  ו‘בונה 
לארץ, ניתן היה לתקן בלשון נוכח (’תפילה 

למשה‘ ברהמ“ז).

נותן לחם לכל בשר
מלבד שבחו של הקדוש ברוך הוא שנותן 
וברחמים‘,  בחסד  ’בחן  מזוננו  את  לנו 
נותן  ”הוא  נוסף:  שבח  אנו  מוסיפים 
שבח  חסדו“.  לעולם  כי  בשר  לכל  לחם 
זה מיוסד על לשון הכתוב בתהלים (קלו 
כה), ומהותו היא שבח לבורא העולם על 
את  בעולמו  ברייה  לכל  מכין  שהוא  כך 
וכעין  שם).  תהלים  (רד“ק  לה  הראוי  המזון 
המובא בגמרא (סנהדרין קח ב) כי נח שהיה 
ידע  לא  בתיבה,  החיות  כל  על  מופקד 
הצטערה  כך  ומשום  הזיקית  מאכל  מהו 
היא ברעב. עד שבאחד הימים קילף נח 
רימון למאכלו, ולאחר שזרק את קליפתו 
החל הרימון להתליע, ומן התולעים שבו 
זהו  כי  נח  ידע  אז  או  הזיקית.  ניזונה 

מאכלה. 
החכמה  על  אף  כאן  אנו  מודים  עוד 
שהנה  האדם.  בגוף  הטמונה  הגדולה 
בשתי  שחלה  אדם  לעצמנו  נצייר  אם 
האחת  המחלה  לרפואת  שונות;  מחלות 
מאכלים  לאכול  שלא  הרופא  לו  המליץ 
קרים אלא חמים, ואילו למחלה השנייה 
– מאכלים חמים מזיקים מאוד. מה יוכל 

אומלל זה לאכול?!
איבר  כל  באשר  זה,  לחולה  דומה  גופנו 
לתפעולו,  מסוים  [מינרל]  לרכיב  נזקק 
ופעלה  לו.  מזיק  אחר  רכיב  ואילו 
החכמה האלוקית שהאוכל יתפרק בגוף 
באופן שכל איבר יקבל בדיוק את הרכיב 

ואף  משנהו,  את  ולא  לקיומו  לו  הדרוש 
על כך אנו משבחים באומרנו: ”הוא נותן 

לכל בשר“ (’מקור התפילות‘ עמ‘ מב).
בקשה מיוחדת בעבור ישראל

ירידת  בשעת  נתקנה  זו  ברכה  כאמור, 
שאף  כך  על  בה  אנו  מודים  ואכן,  המן. 
במדבר  אבותינו  שהיו  השנים  בארבעים 
לא חסר להם מזון, בזכות המן שהקדוש 
ברוך הוא הוריד להם מן השמים, כלשון 
ָׁשָנה  ”ְוַאְרָּבִעים  כא)  ט  (נחמיה  הכתוב 

ִּכְלַּכְלָּתם ַּבִּמְדָּבר – א ָחֵסרּו“ (אבודרהם). 
שההודאה  נראה,  כולה  הברכה  מלשון 
של  לטובתם  מתייחסת  בה  האמורה 
מלשון  שנראה  וכפי  העולם,  באי  כלל 
אולם  הכל“.  את  הזן  כלו...  העולם  ”את 
חסר  לא  ”תמיד   – זו  ובקשה  הודאה 
במיוחד  נוגעת   – לנו“  יחסר  ואל  לנו 
לישראל. מטעם זה, בייחס לכלל העולם 
זאת  ולעומת  ”בטובו“,  רק  מזכירים  אנו 
”ובטובו  מוסיפים:  אנו  לישראל  בייחס 
נעשה  המן  שנס  משום  זאת  הגדול“. 
לישראל בטובה גדולה ומיוחדת, שבזמן 
חסר  לא  מעולם  לישראל  ניתן  שהוא 
לאסוף  שהמעיט  מי  שאף  מזון,  להם 
מכדי צורכו הושלמה לו הכמות מאליה, 
לא  ”והממעיט  יח):  טז  (שמות  כנאמר 

החסיר“ (הגש“פ ’אור החמה‘).
הודאה על העבר ובקשה על העתיד

בעיצומם של שבחי ברכת ’הזן‘, מוסיפים 
לא  שבמדבר  שכשם  בקשה,  לשון  אנו 
ימשיך  כך  מזון,  מישראל  מי  לאי  חסר 
מזון  לנו  יחסר  ולא  עלינו  זה  חסד 
לעולם ועד (’עץ יוסף‘). בדרך פשט תוספת 
הבקשה נועדה כדי שיהא אפשר לחתום 
הוא  כלל  שכן  ב‘ברוך‘.  ’הזן‘  ברכת  את 
שכל  ברכת)  ד“ה  ב  ז  כתובות  רש“י  (ראה  בידינו 
באמצעה  הפסיקו  שלא  השבח  ברכת 
בבקשה אינה חותמת ב‘ברוך‘ (’ויעש אברהם‘ 

עמ‘ שמה).

המובא  פי  על  זאת  שביארו  יש  עוד 
כי  לה),  כט  (בראשית  עה“ת  הטור  בפירוש 
עליו  העבר,  על  האדם  שמודה  עת  בכל 
שלא  כדי  העתיד,  על  ולבקש  להוסיף 
לתוספת  זקוק  הוא  אין  כביכול  ישתמע 
באמצע  מפסיקים  אנו  לפיכך  טובה. 
’הלל‘ בבקשה: ”אנא ה‘ הושיעה  אמירת 
זו,  בברכה  ואף  נא“,  הצליחה  ה‘  אנא  נא 
חסר  לא  ”תמיד  כי:  על  שהודינו  לאחר 
”ואל  לבקש:  מוסיפים  אנו  מיד  לנו“, 

יחסר לנו“ (’ברכת אברהם‘ פסחים – הגש“פ).
עוד יש שפירשו זאת על פי ביאור הגר“א 
עזרונו  הנה  ”עד  ’נשמת‘:  תפילת  לנוסח 
לנצח“.  אלקינו  ה‘  תטשנו  ואל  רחמיך... 
שמבלעדי  בעובדה  שהכרנו  שלאחר 
עד  מעמד  מחזיקים  היינו  לא  ה‘  רחמי 
עתה, יכולים אנו להיות סמוכים ובטוחים 
הוא  ברוך  הקדוש  ימשיך  בעתיד  שגם 
כאן  ואף  יטשנו.  לא  ולנצח  עלינו  לרחם 
שהכרנו  שלאחר  זו:  ברוח  לפרש  יש 
לא  תמיד  הגדול  ”בטובו  שרק  בעובדה 
חסר לנו“, בטוחים אנו ש: ”אל יחסר לנו 

מזון לעולם ועד“ (הגש“פ ’בני יהודה‘).
יש לציין כי לביאור זה נמצא שהמילים: 
”ואל יחסר לנו מזון“ הינן חלק מההודאה, 
פירשו  זה  וכעין  העתיד.  על  בקשה  ולא 
וב‘עולת  התפילות‘)  (’אוצר  תפילה‘  ב‘עיון 
מינה  נפקא  ישנה  ולכאורה  (פ“ל).  תמיד‘ 
ברכה  אחר  ה‘אמן‘  כוונת  לעניין  בדבר, 
לכוון  יש  בקשה,  לשון  בה  יש  שאם  זו, 
’אמת והלוואי‘, ואם היא שבח בלבד, יש 
ב‘עולת  ראה  [אך  ’אמת‘  רק  בה  לכוון 
תמיד‘ (פכ“ג) שכתב שיש לכוון בה ’אמת 

והלוואי‘ וצ“ע].

הארות בסדר התפילה  האאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ברכת הזן (ב‘)

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

מה נורא המקום... וזה שער השמים


