
’ברכות התורה‘ – סגולה לזיכרון
”ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת 

ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאקִים“ (לא יח)
”בתחלה היה משה למד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו 

במתנה, שנאמר: ’ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה...‘“ (נדרים לח א).
’ברכות  שאמירת  ביהודה‘  ה‘נודע  למד  הגמרא  מדברי 

התורה‘ כראוי היא סגולה לזכירת הלימוד, וכדלהלן:
אומר  אחד  כתוב  חכמים:  תמהו  א)  (לה  ברכות  במסכת 
(שם  שני אומר  ּוְמלֹוָאּה“, וכתוב  ָהָאֶרץ  א): ”ַלה‘  (תהילים כד 
הברכה  לפני  ותירצו:  ָאָדם“.  ִלְבֵני  ָנַתן  ”ְוָהָאֶרץ  טז):  קטו 
שייך המאכל לה‘ ואין לאדם חלק בו, אך לאחר הברכה 

זוכה בו האדם.
אף בנוגע לתורה יש לומר כך: עד שמברך האדם ברכות 
התורה נחשבת התורה כ‘תורת ה‘‘ ואין בידו לזוכרה. אך 
לאחר שמברך עליה: ”ונתן לנו את תורתו... נותן התורה“, 
הוא זוכה בה במתנה ומתוך כך זוכרה, כמשה שלא זכר 

את התורה עד שניתנה לו במתנה.
שהמסכת  הסיבה  את  אף  ביהודה‘  ה‘נודע  פירש  בכך 
שדיני  אף  ברכות‘,  ’מסכת  מכונה  בש“ס  הראשונה 
הברכות לא נשנו בה עד לפרק השישי – ’כיצד מברכין‘. 
נקפיד  אם  שרק  בכך,  להזכירנו  התנא  בא  כי  לומר  ויש 
אזי  הלימוד  קודם  כראוי  התורה‘  ’ברכות  את  לברך 

יתקיים הוא בידינו.
’צל“ח‘ ברכות סד א

’עשרת הדברות‘ – אבן היסוד לתורה כולה
”ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן“ (לא יח)

בתפילת שחרית של שבת אנו מזכירים בשבחו של משה: 
מה  מפני  להבין:  יש  בידו...“  הוריד  אבנים  לוחות  ”ושני 
אנו מכנים את הלוחות דווקא בכינוי ’לוחות אבנים‘, ולא 
בכינוי ’לוחות העדות‘ שאף הוא הוזכר בפסוק שלפנינו?

פירש רבי ברוך אפשטיין מפינסק:
הכינוי ’לוחות אבנים‘ אינו בא לתאר את החומר שממנו 
כי  העובדה  על  ללמד  בא  אלא  עשויים  הלוחות  היו 
עשרת הדיברות הכתובים על הלוחות הם העיקר והיסוד 
שעליהם מושתתת התורה כולה. וכפי שפירש רש“י את 
של  ”עקרן   – ִיְׂשָרֵאל“  ”ֶאֶבן  כד):  מט  (בראשית  הכתוב  לשון 
ישראל“, וכן אנו נוהגים אנו לכנות את יסוד הבניין: ’אבן 

’ברוך שאמר‘ שחרית לשבת הפינה‘. 

מחילת עוונות כביציאת מצרים
ִמְצַרִים“  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָת  ֲאֶׁשר   ְּבַעֶּמ  ַאְּפ ֶיֱחֶרה  ה‘  ”ָלָמה 

(לב יא)

פירש רבי משה ליב ליטש רוזנבוים תלמיד ה‘חתם 

סופר‘ כי כך טען משה בתפילתו: 
שהיו  אף  על  ישראל,  את  ִמְצַרִים“  ֵמֶאֶרץ  ”הֹוֵצאָת  אם 
 “ְּבַעֶּמ שקועים במ“ט שערי טומאה, ”ָלָמה ה‘ ֶיֱחֶרה ַאְּפ

ולא תוכל לסלוח להם עתה, אף כי הרבו לחטוא?!
’אמרות ה‘‘ ויקרא

התשובה מעבירה את ה‘רוע‘ שבגזירה
”ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם... ַוִּיָּנֶחם ה‘ ַעל 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו“ (לב יב; יד)
לישראל  להם  ואמר  באצטגנינות  פרעה  שראה  ”לפי 
(לעיל י י): ’ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם‘ – אמר להם: אני רואה 
באצטגנינות שלי כוכב אחד עולה לקראתכם, שמו ’ָרָעה‘, 
בעגל  במדבר  ישראל  וכשחטאו  והריגה.  דם  סימן  והוא 
ְּבָרָעה  ֵלאמֹר  ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ’ָלָּמה  בתפלתו:  משה  אמר 
ְּפֵניֶכם‘,  ֶנֶגד  ָרָעה  ִּכי  ’ְראּו  לכם:  שאמרנו  זהו   – הֹוִציָאם‘ 
מילה  לדם  הדם  את  והפך   – ָהָרָעה‘  ַעל  ה‘  ’ַוִּיָּנֶחם  מיד: 

שמל אותם יהושע“ (ילק“ש רמז שצב).
ביטל  שלא  המדרש  מדברי  למד  שור  חיים  אברהם  רבי 
הפכו  אלא  הרע‘,  ’הדם  גזירת  את  הוא  ברוך  הקדוש 
אך  להתבטל,  יכולה  אינה  רעה  גזירה  כי  מילה‘,  ל‘דם 
אנו  לכך  כי  וביאר  לטובה.  נהפכת  היא  התשובה  בכוח 
”ותשובה  הנוראים:  הימים  בתפילות  לומר  מדקדקים 
ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה“, כלומר: הגזירה 

אינה מתבטלת, אלא ה‘רוע‘ שבה הופך להיות טוב.
’תורת חיים‘ בבא קמא נה א

הלוויים אינם שותפים בקריאת ’ויחל‘
ַוֵּיָאְספּו  ֵאָלי  ַלה‘  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ַהַּמֲחֶנה  ְּבַׁשַער  מֶֹׁשה  ”ַוַּיֲעמֹד 

ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי“ (לב כו)
הציבור  כי  נהגו  בתעניות,  ’ויחל‘  פרשת  קריאת  בעת 
 “...ַאֶּפ ֵמֲחרֹון  ”ׁשּוב  יב):  (לעיל  הפסוק  אחר  בקול  חוזר 

– בקריאת ’כהן‘, וכן אחר י“ג המידות ואחר הפסוק (להלן 
בקריאת   – ּוְנַחְלָּתנּו“  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננוּ  ”ְוָסַלְחָּת  ט):  כד 
חוזר  הציבור  אין  ה‘לוי‘  בקריאת  זאת  לעומת  ’ישראל‘. 
אחר שום פסוק. טעם נפלא למנהג זה נתן רבי אליעזר 

לנדא אב“ד בראד:
’ויחל‘ בתעניות שקבעו חכמים על הצרות  טעם קריאת 
שאירעו לאבותינו, הוא כדי לעורר רחמי שמיים שיסלח 
שלא  בישראל  צרה  לך  שאין  העגל,  חטא  על  ה‘  לנו 
ה‘כהן‘  בקריאת  לפיכך  זה.  מחטא  שמץ  בה  מעורב 
ובני  הכהן  אהרן  שכן  הציבור,  משתתפים  וה‘ישראל‘ 
ישראל היו מעורבים בעשיית העגל, אולם בקריאת ה‘לוי‘ 
מעורבים  היו  לא  הלוויים  שכן  משתתפים,  הציבור  אין 

’יד המלך‘ עבודת כוכבים א גבחטא זה כלל.

’מי נח‘ ולא ’עגל משה‘
ֲאֶׁשר   ִמִּסְפְר ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם  א  ִּתּׂשָ ִאם  ”ְוַעָּתה 

ָּכָתְבָּת“ (לב לב) 
דרש רבי משה כהנא אב“ד גיביטש:

רבנו  ממשה  בשונה  כי  הובא  ב)  סז  דף  (נח  הקדוש  בזוהר 
נח  העגל,  חטא  בגין  ייענשו  שלא  ישראל  על  שהתפלל 
לא התפלל על בני דורו שיינצלו מהמבול. לפיכך נקרא 
המבול על שמו (ישעיה נד ט): ”ֵמי נַֹח“. ויש לומר כי לפיכך 
ביקש משה בתפילתו: ”ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא“ – ’מחני‘ אותיות 
’מי נח‘ – כלומר: איני רוצה שייקרא חטא העגל על שמי, 
כפי שנקרא המבול על שמו של נח, ועל כן הנני מתפלל 

’דרך משה‘ [אמשטרדם תנ“ט] בהקדמה לפניך שתסלח לישראל.

רק המרוחם על ידי ה‘ נקרא ’מרוחם‘
”ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם“ (לג יט)

אמר רבי יוסף שאול נתנזון רבה של לבוב:
ְוֵאָרֵפא  ה‘  ”ְרָפֵאִני  יד):  (יז  בתפילתו  הזכיר  הנביא  ירמיהו 
הֹוִׁשיֵעִני ְוִאּוֵָׁשָעה“, ופירשו המפרשים (ראה ’מצודת דוד‘ שם), 
שדקדק לומר כן, כי שלא כרפואת בשר ודם שלעיתים 

אינה פועלת, רפואת ה‘ – תמיד פועלת.
אף הפסוק שלפנינו מתפרש בדרך זו: ”ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר 
 – אותו  חונן  שה‘  מי  כי  ֲאַרֵחם“,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוִרַחְמִּתי  ָאחֹן 
יהיה  בוודאי   – עליו  מרחם  שה‘  ומי  חנון,  יהיה  בוודאי 
בקשת  בסיום  להזכיר  מאריכים  אנו  גם  כך  מרוחם. 
חנוניך  ”כי  הנוראים:  בימים  הנאמרת  פפיות‘  עם  ’היה 
כמו  מרֻחמים,  המה  ומרֻחמיך  חנונים,  המה  אלקינו  ה‘ 
שידענו ה‘ אלקינו, את אשר תחן – יוחן, ואת אשר תרחם 
– ירֻחם, ככתוב בתורתך... ’ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי 

’דברי שאול‘ מהדורה תנינאֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם‘“.

פרשת כי תשא
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פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
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תפילה ו‘אמן‘ במקום קורבנות
ה ַלה‘“ (ל כ) ”ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאּׁשֶ

הם  ַלה‘“  ה  ִאּׁשֶ ְלַהְקִטיר  ”ְלָׁשֵרת  התיבות:  ראשי 
שבית  הזה  בזמן  כי  ללמדך  ’אמן‘.  בגימטרייה: 
היא  והתפילה  הקורבנות,  בטלו  חרב,  המקדש 
היא  מעלתה  עיקר  הקורבנות,  במקום  העומדת 
להשלימה  ניתן  שכך  בציבור,  נאמרת  כשהיא 

בעניית ’אמן‘.
’בית יעקב‘ נשא

267פרשת כי תשא תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

ות

אומר
רזי

במקום קור

ממממרררמממ
בבבבפפררר ים

בשב“ק י“ח באדר יחול יום היארצייט של המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ“ל.
עניית  של  במעלתה  תלמידיו  את  לחזק  המשגיח  ִהרבה  האמונה,  רוויות  בשיחותיו 
לאדם  היה  שכדאי  מקלם  הסבא  מרבו  ששמע  את  להביא  היה  רגיל  אמן. 
בשכר  כדי שלבסוף יזכה  לרדת לעולם הזה ואף לעבור בו ייסורי איוב, ולו 

אמן אחת שענה פעם אחת בחייו. כי שכרה של כל אמן הוא לאין תכלית
 (’אור יחזקאל‘ אמונה עמ‘ רעד).
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הסיפור המצמרר הבא נשמע מכלי ראשון 
מפי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט“א, 
אברך  בהיותו  אשר  אלחנן,  רמת  של  רבה 
צעיר התגורר בשכנות לאדמו“ר רבי יחיאל 
עד  להיות  וזכה  זי“ע,  מביאלא  יהושע 

להנהגותיו ולדרכיו.
הרבי  של  הנשגבים  ממנהגיו  אחד  כידוע, 
שחרית  תפילת  לפני  יום  שבכל  היה, 
ויינר  יצחק  רבי  השוחט  לביתו  הגיע 
ושחט בעבורו עוף. הרבי עמד לצידו בעת 
לקיים  ורחימו  בדחילו  והתכונן  השחיטה 
’כיסוי הדם‘ שעליה הקפיד עד  את מצוות 
הרבי  היה  השחיטה,  סיום  עם  מיד  מאוד. 
באימה  לברך  ומתחיל  בדבקות  מתנועע 
על  קדשנו...  אשר  אתה...  ”ברוך  וביראה: 
כיסוי הדם בעפר !“, כשממילה למילה היה 
הברכה  הייתה  כך  מאוד.  וחזק  הולך  קולו 
התלהבות  באותה  יום  בכל  מפיו  נאמרת 

עצומה, כשכל גופו רוטט מהתרגשות.
ע“ה,  זילברשטיין  שושנה  עליזה  הרבנית 
נהגה  זצ“ל,  אלישיב  הגרי“ש  של  ביתו 
ילדיה  ששת  את  להעמיד  מצוא  עת  בכל 
הקטנים מול חלון הבית בעת שקיים הרבי 
לחזות  שיוכלו  כדי  הדם,  כיסוי  מצוות  את 

בעבודת הברכה המופלאה.
”כדאי שיראו הילדים וילמדו כיצד צריכה 
להיראות ברכה הנאמרת בקדושה ובכוונה 
מקטנותם  כבר  שילמדו  רצוני  הראויה. 
כיצד יהודי אמיתי מברך!“ הייתה מסבירה 

למי שהתעניין לפשר מנהגה.
של  לליבם  עמוק  המחזה  חדר  ואכן, 
דרוכה  בציפייה  ממתינים  שהיו  הילדים, 
את  לראות  יזכו  שבה  הבאה  להזדמנות 
על  שבירך  בעת  הרבי  של  קודשו  עבודת 

כיסוי הדם.
הרב  פגש  שבהן  ההזדמנויות  באחת 
זילברשטיין את הרבי, סיפר לו על מנהגה 
של רעייתו להעמיד את הילדים ליד חלון 
חשיבותה  על  וילמדו  שיראו  כדי  הבית 
לתאר  הוסיף  ואף  בכוונה,  ברכה  של 
בפניו עד כמה הילדים מתרגשים ומצפים 
חייך  הדברים  למשמע  המעמד.  לקראת 
בסיפור  והשיב  פתח  ואחר  בהנאה,  הרבי 
מזיכרונו – מעשה שהתרחש בפולין בחצרו 
’דברי בינה‘ מביאלא,  של זקנו הגדול בעל 

וכך היה המעשה:
הרבי  של  חדרו  אל  נכנס  הימים  מן  ביום 
כל  נשקף  כשמעיניו  מחסידיו  יהודי 
האיש  אמר  קדוש“,  ”רבי  שבעולם;  העצב 
השחפת  במחלת  אני  ”חולה  שבור,  בקול 
ממנה  סובל  אני  רב  זמן  מזה  האיומה. 
מרורות; בימים ובלילות, בשבתות ובימות 
החול, לא עוברת עליי דקה מבלי שיתקוף 

אותי שיעול חד ומכאיב...“
לפתע  נקטע  דבריו  את  לאמת  כדי  כמו 
נתקף  והוא  האיש,  של  דיבורו  שטף 
בסדרת שיעולים שנמשכה דקות ארוכות. 
קשה היה לראות את האיש במצבו העגום; 
וניכר  ריאותיו  ממעמקי  בקעו  השיעולים 
פניו  מאוד.  עד  לו  הכאיבו  הם  כי  היה 
האדימו, ראשו הסתחרר, ידיו היו לפותות 

על חזהו בכאב, והוא לא חדל משיעולו.
בסבלנות  ארוכות  דקות  המתין  הרבי 
לשלוט  האיש  שהצליח  עד  וברחמים 
הוסיף  ואחר  קמעא  נח  האיש  בשיעולו. 

כשעיניו זולגות דמעות:
ממתינים  וילדים  אישה  הושיעני!  ”רבי, 
עד  חרד  ואני  צעיר,  איש  עודני  בביתי.  לי 
שכבר  הנוראה  מהמחלה  נשמתי  עמקי 
הפילה חללים כה רבים. הרופאים אומרים 

יאלצו  במצבי,  מידי  שיפור  יחול  לא  שאם 
להעבירני להסגר כדי שלא אדביק אחרים, 
קשים  בייסורים  מותי  יום  עד  אשהה  שם 

ומרים...
סוף  שאוכל  עליי  התפלל  נא!  הצילני  רבי, 
שהפכה  הנוראה  מהמחלה  להבריא  סוף 

את חיי לגיהינום עלי אדמות!“
להביט  היהודי  נפנה  דבריו  את  משסיים 
עצומות  כשעיניו  מולו  ישב  אשר  ברבי 

ומוחו אפוף בשרעפים.
המתוחה  השתיקה  התמשכה  מה  זמן 
את  הרבי  נשא  לפתע  הרבי.  של  בחדרו 
עיניו לעבר האיש ושאלו: ”האם אתה רוצה 

לחיות?“
השיב  והוא  האיש,  את  הפתיעה  השאלה 
מיד: ”בוודאי! הן למטרה זו טרחתי ובאתי 
הנה, כדי לבקש עצה וברכה להצלת חיי!“

טובה  עצה  בפי  ”יש  הרבי,  אמר  כך“,  ”אם 
בעבורך; קבל על עצמך לומר את הברכות 
בכוונה. לפני כל ברכה שהינך מברך – עצור 
לדבר  עומד  אתה  כי  בעובדה  והרהר  רגע 
לאחר  רק  המלכים.  מלכי  מלך  עם  עתה 
מכן תוציא את הברכה מפיך, תוך הקפדה 
פירוש   – הפשוטה  כוונתה  את  לכוון 
המילים המובן והברור לכול. אם תקבל על 
עצמך לנהוג כך – מובטחני שתזכה במהרה 

בחיים חדשים!“
לו  הודה  והאיש  דבריו,  את  סיים  הרבי 

בהתרגשות רבה ויצא מן החדר.
להקפיד  האיש  החל  היום  באותו  כבר 
הרבי.  כעצת  בכוונה  הברכות  אמירת  על 
ולו  מפיו  יצאה  לא  ואילך  היום  אותו  למן 
לברך  הקפיד  הוא  כוונה.  בלי  אחת  ברכה 
כמונה מעות, כשהוא מכוון בכל מילה את 
בביקור  כבר  ואכן,  הפשוטה.  משמעותה 
הרופא  בישרו  הרופא,  אצל  שערך  הבא 
ומשום  במחלה,  נסיגה  החלה  כי  בשמחה 

כך סר איום ההסגר מעל ראשו.
ותוך  והשתפר,  מצבו  הלך  הבאים  בימים 
תקופה לא ארוכה הוא שב לביתו, לאשתו 

ולילדיו, כשהוא בריא ומאושר.
זילברשטיין  הרב  סיים  כוח!“,  יש  ”לברכה 
שיעור.  לאין  עוצמה  לה  ”יש  סיפורו,  את 
שמירה  מספקת  בכוונה  הנאמרת  ברכה 
הבה  ויעילה.  בדוקה  סגולה  שהיא  והגנה, 
ברכה  כי  בכוונה,  לברך  עצמנו  על  נקבל 
פשוטו  אותנו,  להציל  יכולה  כזו  ראויה 

כמשמעו!
מול  מרפא,  וחשוכות  קשות  מחלות  מול 
דרך  כל  מחפשים  אנו  וקשיים,  מצוקות 
ולרפואה.  לשמירה  לישועה,  לזכות  ועצה 
והנה לפנינו הכלי השימושי והיעיל ביותר, 
לברך   – מקום  ובכל  שעה  בכל  זמין  כלי 
ברכות בכוונה, כי לברכה בכוונה יש יכולת 

להשפיע רפואה ושפע!
כמה חשוב לדעת ולהבין מהי ברכה ואלו 
כמה  עד  ולהפנים  בה  טמונות  משמעויות 
ממרוץ  לרגע  לעצור  בכוונה;  לברך  חשוב 
עומדים  אנו  כי  בעובדה  ולהרהר  החיים 
עתה לשאת תפילת הודאה נרגשת לבורא 
במשקה  או  במאכל  אותנו  שזיכה  עולם 

שלפנינו.
ברכה היא לא ’אמירה‘ בעלמא; היא תפילת 
הודאה מעוררת לב. הבה נאמר אותה כפי 

שצריך ונזכה לרפואות ולישועות!“
’לקראת שבת מלכתא‘ – בשלח

לאכול כדי לזכות לברך
טרם סיום ברכת ’הארץ‘ מזכירים אנו את 
מקור חובת ההודאה אחר המזון: ”ככתוב 
ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ’ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (דברים 
 ,“‘ָל ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל   קֶיֱא
”אמר  א):  (כא  בברכות  בגמרא  וכמובא 
לאחריה  המזון  לברכת  מנין  יהודה:  רב 
ושבעת  ’ואכלת  שנאמר:   – התורה  מן 

וברכת‘“.
כי  ביאר,  שם)  (דברים  הקדוש  האלשיך 
’הארץ‘  מברכת  כחלק  הנאמר  זה  בפסוק 
הארץ  של  ומיוחד  נוסף  שבח  נרמז 
מאכילת  אף  לשבוע  שניתן  הקדושה, 
הפסוק:  כוונת  וזוהי  מפירותיה.  מעט 
”ואכלת“ – אף אם תאכל כשיעור האכילה 
המועט ביותר, ”ושבעת“ – מובטח לך כי 

תשבע מאכילה זו.
בעל ’מלא העומר‘ (שם) הוסיף וביאר:

דקדקה התורה לומר: ”ואכלת ושבעת“ – 
למעט  צריך  האדם  היה  הדין  שמצד  אף 
שביעה,  כדי  עד  לאכול  ולא  גופו  בהנאת 
בברכת  להתחייב  אפשרות  שאין  כיוון 
המזון מבלי לאכול לשובעה, לפיכך עליו 
כי  יזכור  בבד  בד  אולם  לשובעה.  לאכול 
לקיים:  שיוכל  כדי  היא  השביעה  מטרת 
הטובה  הארץ  על  אלקיך  ה‘  את  ”וברכת 

אשר נתן לך“.
וכך היה דורש הרה“ק רבי שלמה מקרלין:
”ואכלת ושבעת“ מתוך: ”וברכת“, כלומר: 
שתברך  הברכה  מעצם  רוחניות  שתשבע 
אחר אכילתך. ובשם תלמידו הרה“ק רבי 
”ואכלת  שאמר:  הובא  מסטרליסק  אורי 
לאכול  שלא  תקפיד  אם  רק   – ושבעת“ 
יותר משיעור ’שביעה‘, אזי: ”וברכת את ה‘ 
אלקיך“ – תזכה לברך את ה‘ באמת (’שמע 

שלמה‘ שם).

אכילה לשם מצווה
מלאכי  ”אמרו  הובא:  ב)  כ  (ברכות  בגמרא 
רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני  השרת 
ישא  לא  ’אשר  בתורתך:  כתוב  עולם,  של 
נושא  אתה  והלא  שחד‘,  יקח  ולא  פנים 
’ישא  כו):  ו  (במדבר  דכתיב  לישראל,  פנים 
אשא  לא  וכי  להם:  אמר  אליך‘.  פניו  ה‘ 
בתורה:  להם  שכתבתי  לישראל?  פנים 
אלקיך‘,  ה‘  את  וברכת  ושבעת  ’ואכלת 
ועד  כזית  עד  עצמם  על  מדקדקים  והם 

כביצה“.
רבי שלמה מבאבוב ביאר שדברי הגמרא 
בשבת  שלישית  סעודה  על  מכוונים 
סעודה  אכילת  בשעת  שהנה  קודש. 
תאב  האדם  אין  החורף  בימות  שלישית 
לאכול  מדקדק  הוא  זאת  ובכל  לאכול, 
כזית  הפחות  ולכל  כביצה,  זו  בסעודה 
ז  כלל  שבת  (הל‘  אדם‘  ה‘חיי  שפסק  [כפי 
פת  כביצה  לאכול  יש  שלכתחילה  ס“ג) 
יאכל  יכול,  שאינו  ומי  שלישית,  בסעודה 
משתבח  כך  ועל  כזית].  כשיעור  לפחות 
שהוא  שאף  בישראל,  הוא  ברוך  הקדוש 
כבר  וישראל  ושבעת“,  ”ואכלת  ציווה: 
מדקדקים  זאת  בכל  זו,  בסעודה  שבעים 
כביצה,  ולאכול  המצווה  את  לקיים  הם 
ולכל הפחות כזית של פת. על כן הקדוש 
המעלות  (’שיר  פנים  להם  נושא  הוא  ברוך 

לשלמה‘ עמ‘ קכד).

חתימת הברכה בפסוק
”אין  נפסק:  ה“ה)  פ“א  (ברכות  בירושלמי 
אומרים ברכה פסוק“. ופירשו המפרשים 
שאין  הירושלמי,  דברי  את  ועוד)  משה‘  (’פני 

הברכה.  לחתימת  בסמוך  פסוק  להזכיר 
להזכיר  תיקנו  כיצד  להבין  יש  זה  לפי 
בסמוך  ושבעת...“  ”ואכלת  הפסוק:  את 
הרמ“ע  ואכן,  הארץ?  ברכת  לחתימת 
מפאנו (שו“ת, סי‘ קב) פסק משום כך, כי יש 
להוסיף אחר הפסוק את המילים: ”ונודה 
קדם  וכבר  המזון“.  ועל  הארץ  על  לך 
מבעלי  מלונדריש  אליהו  רבנו  לדברים 
שאף  קג)  עמ‘  מלונדריש‘  ר“א  (’פירושי  התוספות 
הירושלמי:  לדברי  נוסף  יישוב  הקדים 
מאותו  למדנו  המזון  ברכת  שכל  ”לפי 
חידוש  הביא  אף  דבריו  ובהמשך  פסוק“, 
על  לך  ’ונודה  אמר  שלא  ”וכל  להלכה: 
סמוך  חתימה  מעין  המזונות‘  ועל  הארץ 

לחתימה לא יצא ידי חובתו“.
התוספת  את  לומר  נהגו  לא  למעשה 
קפז):  (סי‘  הטור  שכתב  וכפי  האמורה, 
’ונודה  החתימה:  קודם  לומר  צריך  ”ואין 
המזונות“.  ועל  הארץ  על  באמת  סלה  לך 
על  בהגהות  תורה‘,  (’טל  אריק  מאיר  רבי  וביאר 
הירושלמי שם) כי אין מנהגנו זה סותר לדברי 
פירש  ה‘חרדים‘  בפירוש  שכן  הירושלמי, 
פסוק  להוסיף  שאין  הירושלמי  דברי  את 
מזכירים  אנו  אולם  הברכה,  חתימת  אחר 

את הפסוק קודם החתימה.

אמירת דברי תורה בסעודה
שמעון  ”רבי  שנינו:  ג)  (ג  אבות  במסכת 
אומר: שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא 
אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי 
שלחן  על  שאכלו  שלשה  אבל  מתים... 
אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו 
משלחנו של מקום...“ וכתב רבנו עובדיה 
וראה  שם,  רש“י  מפירוש  משמע  (וכן  מברטנורא 
ברשב“ץ שם): ”ובברכת המזון שמברכים על 
כאילו  וחשוב  חובתן,  ידי  יוצאין  השלחן 

אמרו עליו דברי תורה. כך שמעתי“.
חיים‘  ’שלמת  (שו“ת  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי 
או“ח קסז) ביאר, כי כוונת הברטנורא לומר, 
תורה  דברי  אמירת  חובת  ידי  שיוצאים 
בסדר  שמזכירים  כיוון  המזון,  בברכת 
התורה:  מן  שלם  פסוק  המזון  ברכת 
”ואכלת ושבעת וברכת את ה‘ אלקיך על 
הארץ הטובה אשר נתן לך“. [אמנם כתב 
שם שלכתחילה בוודאי צריכים הסועדים 

ללמוד דבר מה בצוותא].

ברכה על יישוב הארץ
פייבל  שרגא  רבי  כתב  מעניין  חידוש 
פראנק זצ“ל בספרו ’תולדות זאב‘ (שבת ח“ב 
עמ‘ סז): לשיטת הראשונים (ראה רמב“ן בהשגות 
ישראל  ארץ  ישיבת  שמצוות  ד)  מ“ע  לסה“מ 
הזה,  בזמן  אף  מדאורייתא  חובה  הינה 
נראה כי היה ראוי לברך ברכה מיוחדת על 
חובת  ידי  לצאת  ניתן  ולכאורה  זו,  מצווה 
ברכה זו על ידי אמירת ברכת: ”על הארץ 
שהזוכים  הראוי  מן  כן  על  המזון“.  ועל 
אמירת  בעת  יכוונו  ישראל  בארץ  לשבת 
ברכה זו אף על מצוות יישוב ארץ ישראל, 

ואשרי חלקם בזה ובבא.
וובר  אליעזר  מרדכי  רבי  לדבריו  קדם 
ספרו  בהקדמת  כתב  אשר  אדא,  גאב“ד 
כי  תרמ“ז],  [ירושלים  תודה‘  ’תמורת 
באמת מן הראוי היה לברך בזמן הזה על 
הפוסקים  לשיטת  ישראל  ארץ  ישיבת 
הזה,  בזמן  שייכת  זו  מצווה  כי  שסוברים 
ברכת  באמירת  זו  חובה  ידי  לצאת  וניתן 
”ואכלת  בפסוק:  סיימוה  ולכך  הארץ, 

ושבעת וברכת... על הארץ הטבה“.

הארות בסדר התפילה האאאררותעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ברכת ’הארץ‘ (ז‘)

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

חיסון רוחני למחלת השחפת


