
כפילות ’נא‘ בנוסח הבקשה
”ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי... ַאל ָנא 

ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים“ (מז כט)
פירש רבי יונתן שטייף רב ’קהל עדת יראים‘ – ברוקלין:

כי  קדמונים  בשם  מביא  בהעלתך)  קדומים‘  (’נחל  החיד“א 
’נא‘  פעמיים  בתפילתו  יזכיר  שאם  רבנו  למשה  התגלה 
תתקבל תפילתו. ויש לומר שכך היא הדרך גם בין אדם 
לחברו, שהכופל בבקשתו פעמיים ’נא‘ תתקבל בקשתו. 
בארץ  לקבורה  להביאו  מיוסף  יעקב  כשביקש  לפיכך 

ישראל הזכיר בבקשתו כמה פעמים ’נא‘.
’מהר“י שטייף‘ על התורה עמ‘ תקעא 

להודות לה‘ על טובת המלך
”ַוִּיְׁשַּתחוּ ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהמִּטָּה“ (מז לא)

[דרך  ליה“  סגיד  בעידניה  תעלא   – ִיְׂשָרֵאל‘  ”‘ַוִּיְׁשַּתחוּ 
רֹאׁש  ’ַעל  לו]...  השתחוֵה   – השועל  שמולך  בעת  משל: 

ַהמִּטָּה‘ – הפך עצמו לצד השכינה“ (רש“י).
ליוסף,  השתחווה  שיעקב  רש“י  פירש  דבריו  בראשית 
לשכינה.  להשתחוות  שהתכוון  נראה  מהמשכם  ואילו 

למי אם כן השתחווה יעקב? 
פירש רבנו שלמה קלוגר:

כך,  על  טובה  לו  להכיר  עליו   – מזולתו  טובה  המקבל 
שכן הבחירה הייתה בידו אם להיטיב עמו אם לאו. אולם 
המקבל טובה ממלך, אינו חייב להכיר לו טובה על כך, 
שהרי כתוב מפורש הוא (משלי כא א): ”ֶלב ֶמֶל ְּבַיד ה‘ ַעל 

ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנוּ“.
את  יעקב  כשקיבל  רש“י:  דברי  את  לפרש  ניתן  בכך 
הסכמת יוסף לקוברו בארץ כנען, הודה לה‘ ולא ליוסף. 
’תעלא  שהרי  כמלך,  יוסף  את  שהחשיב  משום  זאת 
לבבו  את  שהיטה  הוא  שה‘  ונמצא  ליה‘,  סגיד  בעידניה 

להיטיב לו, ולפיכך הפך פניו כלפי השכינה והודה.
’אמרי שפר‘ 

ברכת הבנים – ברכה לאב
 ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר... ַהַּמְלָא וְַיָבֶר”

ֶאת ַהְּנָעִרים“ (מח טו-טז)
 בזוהר הקדוש (ויחי רכז ב) דרשו מכך שפתח הכתוב: ”וְַיָבֶר
ֶאת יֹוֵסף“ וסיים: ”ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים“ שברכת הבנים הינה 

ברכה לאב.
בכך פירש ה‘בני יששכר‘ את המובא במסכת תענית (ו א) 
שכשביקש רב נחמן ברכה מרבי יצחק, בירכו: ”יהי רצון 
שיהו צאצאי מעיך כמותך“, והנה אף כאן מצינו שבירך 
רבי יצחק את בניו של רב נחמן, לפי שברכת הבנים הינה 

ברכה לאב.
על פי זה ביאר האדמו“ר רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנה 
הי“ד את המובא בגמרא (ברכות ז א), שאחר שאמר הקדוש 
ברוך הוא לרבי ישמעאל כהן גדול: ”ברכני“, נענה ואמר: 
ויגולו  כעסך  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך  רצון  ”יהי 
רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים 

ותכנס להם לפנים משורת הדין“. אף כאן מצינו שביקש 
הקדוש ברוך הוא ברכה, ורבי ישמעאל בירך את ישראל. 
אין זאת אלא משום שישראל הם בניו של מקום, וברכת 

’ליקוטי מהרצ“א‘; ’אש קודש‘ הבנים הינה ברכה לאב.

על נסיך שבכל יום עמנו
”ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע“ (מח טז)

את הסיבה שנקט יעקב ”ַהּגֵֹאל“ בלשון הווה, ביאר רבי 
פי  על  קדושים‘  ’דעת  בעל  מבוטשאטש  דוד  אברהם 

המובא ב‘תנא דבי אליהו‘ (רבא ב יב):
”אמר דוד המלך: אני אגיד צדקותיו וחסדיו של הקדוש 
יום  בכל  שעה;  בכל  ישראל  עם  עושה  שהוא  הוא  ברוך 
ויום אדם נמכר ובכל יום ויום אדם נפדה..., בכל יום ויום 
עושים לו ניסים כיוצאי מצרים...“. הרי שבכל רגע נגאל 
אנו  עשרה  שמונה  בתפילת  שאף  וכפי  מצרותיו,  האדם 
יעקב  נקט  כן  על  עמנו“.  יום  שבכל  נסיך  ”על  מודים: 

’מחזה אברהם‘ ”ַהּגֵֹאל“ בלשון הווה.

זכות אבות המתגברת והולכת
”ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם 
ָהָאֶרץ“  ְּבֶקֶרב  ָלרֹב  ְוִיְדּגוּ  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי 

(מח טז)

לדגים  בדימוי  בברכתו  אבינו  יעקב  השתמש  מה  מפני 
דווקא?

פירש רבי שלמה זלמן עהרנרייך רבה של שאמלוי:
בשונה מיתר הבריות שכוחם נחלש ככל שהם מזדקנים, 
(שבת  גבורה  להם  נוספת  מזדקנים  שהם  ככל   – הדגים 

ושם  שמי  בהם  יעקב: ”ויקרא  שבירך  הסיבה  זוהי  ב).  עז 
אבתי... וידגו לרב“ – שזכות אבותיהם תעמוד להם לדורי 
שהם  שככל  כדגים  ותתרבה,  תוסיף  והשפעתה  דורות 

מזקינים מתווספת להם גבורה.
שאנו  בשעה  השנה,  שבראש  הסיבה  את  נבין  בכך 
נהגו  בדין,  לזכות  לנו  תעמוד  אבות  שזכות  מבקשים 
ישראל לומר ’תשליך‘ סמוך לנהר שיש בו דגים. לאמור: 
כך  מזדקנים,  שהם  ככל  גבורה  מוסיפים  שהדגים  כפי 

תעמוד לנו זכות אבות, אף שכבר חלפו שנים רבות. 
מתוך הסכמתו לספר ’פני המים‘ 

’יהא שמה‘ כ‘ברוך שם‘
ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  ”ֵהָאְספוּ 

ַהָּיִמים“ (מט א)
במסכת פסחים (נו א) מצאנו תיאור מרטיט לאותם רגעים 

נרגשים שקדמו לפטירת יעקב:
ממנו  ונסתלקה  הימין,  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ”ביקש 
שכינה. אמר: ’שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם 
עשו?‘  ממנו  שיצא  יצחק   – ואבי  ישמעאל,  ממנו  שיצא 
אמרו לו בניו: ’שמע ישראל ה‘ אלהינו ה‘ אחד‘... באותה 
מלכותו  כבוד  שם  ’ברוך  ואמר:  אבינו  יעקב  פתח  שעה 

לעולם ועד‘“.
מעשה זה הובא אף ב‘תרגום ירושלמי‘ (דברים ו ד), וכתרגום 
השבח  הובא  ועד‘,  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ל‘ברוך 
והנה,  לעלם“.  מברך  רבא  שמה  ”יהא  ב‘קדיש‘:  הנאמר 
אף ש‘יהא שמה רבא‘ הינו תרגום ל‘ברוך שם‘, אם נתבונן 

נמצא שהתיבות ’כבוד מלכותו‘ לא תורגמו, מדוע?
ישיבת  ראש  קמינצקי  יעקב  רבי  אמר  לכך  נפלא  ביאור 

’תורה ודעת‘:
במסכת חגיגה (יג ב) מובא כי אחר החורבן התמעטו כנפי 
וביאר  לארבע.  כנפיים  משש  הקודש  וחיות  השרפים 
כנפי  משש  אחת  כל  על  כי  לקוטים)  אליהו‘  (’שנות  הגר“א: 
שם‘.  מ‘ברוך  אחת  תיבה  רשומה  הייתה  השמים  צבא 
”כבוד  רשום  היה  שעליהן  הכנפיים  הוסרו  החורבן  ואחר 
מלכותו“, ועל כך אנו מבקשים במוסף של שלושה רגלים: 
שם‘  ש‘ברוך  כיוון  לפיכך,  עלינו“.  מלכותך  כבוד  ”גלה 
תורגם לארמית אחר שהתמעטו כנפי צבא השמים, לפיכך 

לא תורגמו תיבות ’כבוד מלכותו‘ שכבר הוסרו מהן.
הוסיף ואמר רבי יעקב, כי לפי האמור ש‘יהא שמה‘ הינו 
אמירת  סיבת  את  להבין  נוכל  שם‘,  ’ברוך  של  תרגום 

הקדיש בארמית (ראה תוספות ברכות ג ב ד“ה ועונין):
הטור (או“ח תריט) מבאר שיש לומר ’ברוך שם...‘ בלחש כדי 
אנו  שמשבחים  כך  על  השרת,  מלאכי  בנו  יתקנאו  שלא 
בשבח שניתן להם (דב“ר ב לו). לפיכך אף הקדיש שבו מוזכר 
כאמור התרגום של ’ברוך שם‘, נאמר בשפה שאין מלאכי 

השרת בקיאים בה, כדי שלא יתקנאו בנו על אמירתו. 
’אמת ליעקב‘ ברכות ג א 

פרשת ויחי
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גאולה בזכות אמן
”ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאֹנִכי ֵמת ֵואִקים ָּפקֹד ִיְפקֹד 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶאְתֶכם  ְוֶהֱעָלה  ֶאְתֶכם 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב“ (נ כד)
הינם  ֶאְתֶכם“  ִיְפקֹד  ”ָּפקֹד  התיבות:  ראשי 
יא)  (ליום  משה‘  ’דרך  בספר  ”אמן“.  בגימטרייה 
מובא: ”מעשה בחסיד אחד שהתענה בכדי שיגלו 
הגלות  אריכות  טעם  סוד  את  השמים  מן  לו 
והעולם  הגאולה  תבוא  איך  בחלום:  לו  ונתגלה 
הגאולה“.  ברכות  על  אמן  לענות  משגיחים  אינם 
אתכם“,  יפקד  ”פקד  שלפנינו  הכתוב  רמז  ולכך 
בתנאי שתקפידו לענות אמן על ברכות הגאולה. 
’מעיין שמואל‘ עמ‘ נה

258פרשת ויחי תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

כי
נא‘ 
אדם 
שתו. 
ץ

ה

רז
בזכות אמן
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בבבבפפרר ים

דרש הצדיק רבי יעקב אבוחצירא, בעל ’אביר יעקב‘ (נפטר בכ‘ בטבת תר“מ):
והצלה  הגנה  לשמירה,  מסוגלת  כהלכתה  אמן  עניית  כי  ללמדנו  ’אמן‘.  בגימטרייה  ’מלאך‘ 
ח). לד  (תהלים  ֵצם“  ַוְיַחּלְ ִליֵרָאיו  ָסִביב  ה‘  ַמְלַאְך  ”חֶֹנה  ככתוב:  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם   – רע  מכל 

’אלף בינה‘ תהלים לד
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שנות תקל“ב – תקנ“ו ידועות כשנים שבהן נכבשה 
ממלכת פולין בידי שכנותיה המעצמות: פרוסיה, 
רוסיה ואוסטריה. במהלך שנים אלו חילקו ביניהן 
המעצמות את השליטה על מרחבי פולין. כך עבר 
חבל גליציה כולו לשליטת אוסטריה, ואילו חבל 

שלזיה התחלק בין רוסיה לפרוסיה.
ברחבי פולין עדיין התגוררו בני משפחות האצולה 
אלו  אצילים  בשנים.  מאות  זה  בה  ששלטו 
שהחזיקו תחת שליטתם שטחים נרחבים שבהם 
להשתעבד  במנהגם  המשיכו  ואחוזות,  שדות 
להעבידם  לנצלם,  הנבערים,  האיכרים  בנתיניהם 

ולהרוויח על גבם הון רב ושליטה.
בשנת תר“ו נאספו כמה מאצילי גליציה והחליטו 
לצאת למרד כנגד הממלכה האוסטרית השלטת. 
שהו  שלא  כמעט  המעצמות,  בין  ההסכם  מכורח 
קיוו  האצילים  גליציה.  בשטח  אוסטרים  חיילים 
כי האיכרים שכבר הורגלו להשתעבד תחת עולם 
בקלות  יצליחו  ובעזרתם  למרד,  אליהם  יצטרפו 
יתירה לסלק את השלטון הזר ממולדתם ולהשיב 

את השלטון לידי האצילים.
גלותם,  בארצות  שהתרחשה  מלחמה  בכל  כמו 
הצדדים  שני  לחיצי  נוחה  מטרה  היהודים  היו 
סבלו  שלטון  כל  ותחת  מצב  בכל  הלוחמים. 
הללו מביזה, מרדיפות ומגזירות שונות ומשונות 
הפעם,  אף  לבקרים.  חדשים  עליהם  שהתחדשו 
חרדה  עוררו  הקרובה  המלחמה  על  השמועות 
מפני  חששו  אשר  גליציה  יהודי  בקרב  רבה 

הבאות.
הסיכויים  כל  את  היו  האצילים  למרד  כאמור, 
להצליח, אולם למרבה הפליאה הוא נחל כישלון 
חרוץ עוד בטרם יצא אל הפועל. במהלך השנים 
רבות  השערות  העיתים  כותבי  בידי  הושמעו 
לא  מהן  אחת  אף  אולם  המרד,  כישלון  לסיבת 
המציאות.  בכבלי  עצמה  את  לעגן  הצליחה 

התעלומה נותרה בלתי פתורה.
יש  זו  בתקופה  החסידות  ימי  דברי  לרושמי 
רבות  בעדויות  גובה  ההסבר  לכך.  מופלא  הסבר 
כל  מבין  המבוסס  והוא  דור,  אותו  שרידי  של 
זו.  עלומה  לפרשייה  בנוגע  שהושמעו  ההסברים 

הרי הוא לפניכם:
האצילים  נועדו  תר“ו  שנת  בראשית  כאמור, 
האוסטרי.  הכיבוש  כנגד  למרד  ולצאת  להתארגן 
בראש המורדים נבחר לעמוד הגרף מיצ‘יסלב ריי. 
לקראת סוף החורף הגיעו ההכנות החשאיות אל 
כבר  בנשק  עמוסות  עגלות  האחרונה.  הישורת 
עמדה  המלחמה  ותרועת  האצילים,  בין  חולקו 

להישמע בכל רגע.
היה זה בערב שבת קודש פרשת משפטים תר“ו. 
זה עתה סיים הרה“ק רבי צבי הירש מרימנוב את 
המתקרבת  הצרה  על  השמועות  המנחה.  תפילת 
לו  הפריע  לא  דבר  אולם  מאוזניו,  נעלמו  לא 
בקהילת  שנהגו  העתיק  כמנהג  הקודש;  בעבודת 
את  לומר  והחל  הירש  צבי  רבי  נעמד  רימנוב, 
לקרב  ידי  המלמד  צורי,  ה‘  ברוך  ”לדוד  המזמור: 

אצבעותי למלחמה“.
’לדוד  אמירת  מנהג  כי  נציין,  מוסגר  במאמר 
עשרות  הונהג  המנחה,  לאחר  שבת  בערב  ברוך‘ 
מנדלי  רבי  הרה“ק  של  בימיו  לכן,  קודם  שנים 
עת  בתקופתו,  שהיה  מעשה  בעקבות  מרימנוב. 
ראשון  וכצעד  באדוניהם,  הסביבה  איכרי  מרדו 
איימו לפרוע ביהודי המקום. אף שהייתה זו שעת 
מלבוא  היהודים  נמנעו  שבת,  ערב  של  המנחה 
לבית הכנסת לרוב פחדם, ורבי מנדלי מצא עצמו 
לביטול  תהלים  פרקי  אומר  הכנסת,  בבית  בודד 
הגזירה. כשהגיע רבי מנדלי למזמור ’לדוד ברוך... 
בבד  ובד  וגבר,  קולו  התחזק  לקרב‘,  ידי  המלמד 
ושקע  הלך  האיכרים  של  המלחמה  תרועת  קול 

עד שחדל.
עד  נפוצה  האיכרים  הסתלקות  על  השמועה 
מהרה בקרב היהודים, והללו מיהרו לצעוד לבית 
שקוע  עדיין  כשהוא  רבם  את  מצאו  שם  הכנסת, 
לעין,  וניכר  גלוי  היה  הנס  המזמור.  באמירת 
לומר  רימנוב  בקהילת  המנהג  נקבע  לו  וכזיכרון 

מזמור זה בכל ערב שבת סמוך למנחה.

הירש  צבי  רבי  דרכו  וממשיך  תלמידו  הפעם,  גם 
בשונה  אולם  כמנהג.  המזמור  את  לומר  החל 
חוזר  כשהוא  עצומות  בשאגות  אמרו  מהרגיל 
לא  מסביב  היושבים  ושוב.  שוב  הפסוקים  על 
ונכבד  ישיש  אציל  אולם  העניין.  פשר  את  הבינו 
שהתגורר בסמוך והיה שותף לתכנון המרד, נתקף 
בבהלה לשמע קולו המהדהד של הרבי, והפטיר 
כנגדנו,  נרתם  היהודי  הרבי  ביתו: ”אם  בני  באוזני 
מובטחני שהמרד ייכשל והריני מושך ידי ממנו“.

באותה שעה ממש התכונן הגרף ריי לצאת לעיר 
דמביץ, שם הייתה אמורה להיערך פגישה מכרעת 
הוא  המרד.  פתיחת  לקראת  המורדים  ראשי  בין 
התלבש במיטב בגדיו, חגר את חרבו הנוצצת על 
צאתו  לפני  ורגע  ההדור  סוסו  את  חבש  חגורו, 
מביתו התבונן במראה. הוא קיווה למצוא בה את 
דמותו הגאה והמרשימה, אולם תחת זאת נגלתה 
בו  המביט  מראה,  הדור  יהודי  רב  דמות  לעיניו 

בחומרה ומפנה אליו אצבע מאיימת.
קריאת בהלה נפלטה מפיו. אשתו שחשה למקום 
בחרדה  לקתה  המפחיד,  במחזה  היא  אף  ונוכחה 
שנשלח  מהאות  יתעלם  לא  כי  אליו  והתחננה 
שיותר  אלא  נסיעתו.  את  ויבטל  ממרומים  אליו 
הוא  כבודו.  על  הגרף  חשש  חייו,  על  משחשש 

החליט לצאת בכל מחיר.
אליו  להתלוות  אשתו  החליטה  חרדתה  לרוב 
רכב  הגרף  לדרך.  השיירה  יצאה  וכך  ילדיה,  עם 
לפניו,  נשק  כלי  עמוסת  עגלה  בתווך,  סוסו  על 

ומאחוריו העגלה ההדורה שבה ישבו בני ביתו.
ובעבור  עבות,  יער  דרך  חלפה  לדמביץ  הדרך 
השיירה בין עציו, שוב נחרדו הגרף ובני משפחתו 
לראות את דמותו של הזקן ניבטת אליהם מבעד 
מזהיר,  במבט  הסתפק  לא  הוא  הפעם  לעצים. 
אלא ניגש אל הגרף הרוכב על הסוס והנחית על 

לחיו סטירה מצלצלת.
הגרף הכאוב והמפוחד נטש מיד את הסוס ופנה 
הפעם  גם  ביתו.  בני  ישבו  שבה  במרכבה  לשבת 
זמן  התממשה  וזו  מהאזהרה,  להתעלם  בחר  הוא 

קצר לאחר מכן, בפתח העיירה טרנוב.
בין  המפריד  הגשר  את  הגרף  מרכבת  כשחצתה 
היער לעיירה, עצרוה כמה איכרים שתויים שיצאו 
הביט  מהם  אחד  הסמוך.  המרזח  מבית  עתה  זה 
היושב  ריי  בגרף  ומשהבחין  המרכבה,  תוך  אל 
בפרץ  נתקף  לצידו,  מונח  טעון  כשרובה  בתוכה 
הגרף  את  גרר  חבריו  עם  יחד  מוסבר.  בלתי  כעס 
בו  להפליא  הללו  החלו  שם  למרכבה,  מחוץ  אל 

את מכותיהם עד שמת.
נוספים  איכרים  למקום  נאספו  ההמולה  לקול 
התפשטה  מהרה  ועד  למהומה,  הם  אף  שנגררו 
כבוש  שהיה  הזעם  הסמוכות.  לעיירות  המהומה 
בהם  שרדו  האצילים  כלפי  האיכרים  בקרב 
התפרץ  רבות,  כה  שנים  במשך  אותם  והשפילו 

באחת והפך עד מהרה לאשד גועש.
אחוזות  יום.  באותו  נרצחו  אצילים  עשר  שבעה 
להימלט  נאלצו  האצילים  ובעליהן  הוצתו  רבות 
על נפשם. צבא אוסטריה נכנס ’לעשות סדר‘ ובין 

כך ובין כך הפך המרד לכישלון מהדהד.
כאמור, איש מבין רושמי קורות העיתים לא יכול 
להצביע על סיבה כלשהי שגרמה לאיכרי גליציה 
להתארגן ללא תיאום ביניהם, ובבת אחת לתקוף 
את כל האצילים והאחוזות שהיו מפוזרות על פני 

רדיוס נרחב ביותר.
תומם  לפי  סיפרו  כך  על  שנשאלו  מביניהם  כמה 
להם  הורו  הקיסר  כשלוחי  שהזדהו  אנשים  כי 
לעשות זאת. אולם אנו, כאמור, יודעים את הסיבה 
הגדול  המצביא  של  שאגתו  זו  הייתה  האמיתית; 
אצבעותי  לקרב,  ידי  ”המלמד  פולין:  יהדות  של 
שאיימה  המערכה  את  הכריעה  אשר  למלחמה“, 

על חלק מיהדות פולין, עוד בטרם החלה.
’החסידות‘ עמ‘ 391; ’רבי צבי הירש מרימנוב‘ עמ‘ מט

עשה למען שמך
את  ביארנו  הקודם  מאמרנו  בסיום 
לנו  יחסר  ”ואל  בקשת:  משמעות 
מזון לעולם ועד“. עתה אנו מטעימים 
אנו  מה  מפני  ומבארים;  הדברים  את 
בטוחים שלא יחסר לנו מזון? ”בעבור 

שמו הגדול“!
במדרש (רות רבה ב יא) הקשו סתירה בין 
צד  (תהלים  אומר  אחד  כתוב  הכתובים: 
א  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ה‘  ִיּטֹשׁ  א  ”ִּכי  יד): 
יב  א‘  (שמואל  אומר  אחד  וכתוב  ַיֲעזֹב“, 
ַּבֲעבּור  ַעּמֹו  ֶאת  ה‘  ִיּטֹשׁ  א  ”ִּכי  כב): 
שהוא  ”פעמים  ויישבו:  ַהָּגדֹול“,  ְׁשמֹו 
ופעמים  ונחלתו,  עמו  בעבור  עושה 
שהוא עושה בשביל שמו הגדול; אמר 
רבי איבי: כשישראל זכאין בעבור עמו 
בעבור  זכאין  ישראל  וכשאין  ונחלתו, 

שמו הגדול“.
כך מצינו שביקש יהושע בן נון לאחר 
להענישם  ה‘  ועמד  ישראל  שחטאו 
(יהושע ז ט): ”ּוַמה ַּתֲעֵׂשה ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול“ 
כשיראו  הגויים  בין  יחולל  אשר   –
שם  אשר  ישראל  עם  של  בשפלותם 
שם).  רש“י  (ראה  תמיד  עליהם  נקרא  ה‘ 
יחסר  שלא  מבקשים  כשאנו  כאן,  אף 
אנו  מסבירים  ועד,  לעולם  מזון  לנו 
לכך?  שנזכה  בטוחים  אנו  מה  מפני 
שלעם  כיוון   – הגדול“  שמו  ”בעבור 
ישראל מובטח קיום תמידי מפני שם 
ה‘ המשותף בהם, והרי כדי שיתקיימו 
דרוש להם מזון (’נתיבות עולם‘ למהר“ל, נתיב 

העבודה יח).

שמו  ’בעבור  להזכרת  נוסף  טעם 
תכלית  תמיד‘:  ב‘עולת  ביאר  הגדול‘ 
מכוונת  להיות  תמיד  צריכה  התפילה 
לצורך גבוה (ראה נפש החיים ב יב). לפיכך 
על  בקשותינו  כל  כי  מציינים  אנו 
הנאת  בשביל  אינן  וכדומה,  פרנסה 
עולם הזה, אלא ’בעבור שמו הגדול‘ – 
ללא  שלם,  בלבב  לעובדו  שנוכל  כדי 

טרדה וללא הפרעה.
הגאון רבי שלמה הכהן מוילנא הוסיף 
”ואל  מבקשים  אנו  לכך  כי  וביאר, 
דווקא  ועד“  לעולם  מזון  לנו  יחסר 
הגדול‘  ’שמו  הגדול“:  שמו  ”בעבור 
מידת  את  המסמל  הוי“ה  שם  הוא 
החסד והרחמים. והנה, בגמרא (פסחים 
עשרים  כל  בני  את  כי  מבואר  ב)  קיח 
לקבלת  שקדמו  הדורות  ושישה 
התורה, שבשל כך לא היו להם זכויות, 
זן הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים. 
ש:  כפי  אומרים:  שאנו  הסיבה  וזוהי 
רחמיו,  במידת   – הגדול“  ”ובטובו 
למתן  שקדמו  בדורות  אף   – ”תמיד“ 
תורה, ”לא חסר לנו“. כך אנו בטוחים 
ש“אל יחסר לנו מזון לעולם ועד“ – אף 
אם לא נהיה זכאים לכך, וזאת: ”בעבור 
שנקרא  הוי“ה  שם   – הגדול“  שמו 
’בנין  עלינו, שהוא מידת הרחמים (שו“ת 

שלמה‘ ח“ב או“ח סג).

מן הראוי לציין את שכתבו האחרונים 
”לעולם  המילים  בין  להפסיק  שאין 
הגדול“.  שמו  ”בעבור  למילים  ועד“ 
 – אחד  עניין  הוא  שהכול  וכמבואר, 
מזון  לנו  יחסר  שלא  מתפללים  שאנו 
עמ‘  אברהם‘  (’ויעש  הגדול  שמו  בעבור   –

שמה).

זן, מפרנס ומטיב
שבחים  שלושה  של  הפשוט  ביאורם 
במאכל   – ָזן“  ֵא-ל  הּוא  ”ִּכי  הוא:  אלו 
בשאר   – ַלּכֹל“  ”ּוְמַפְרֵנס  ובמשתה, 
הדברים שאדם נזקק להם לקיומו, אך 
לנשימה  [כאוויר  ומשקה  מזון  אינם 
ב‘מותרות‘,  אף   – ַלּכֹל“  ”ּוֵמִטיב  וכו‘], 
אנו  אך  קיומי,  צורך  בהם  לנו  שאין 
(מהר“ל  בעולם  להנאתנו  אותם  צריכים 

שם).

הוא...“,  ”כי  מדגישים:  שאנו  הסיבה 
בעניין  מיוחד  שבח  שזהו  משום  היא 
בכבודו  הוא  ברוך  שהקדוש  הפרנסה 
ובעצמו זן ומפרנס אותנו, ולא על ידי 
ב  (תענית  בגמרא  שמבואר  וכפי  שליח. 
בידי  נמסר  לא  הפרנסה  שמפתח  א) 
ברוך  הקדוש  בידי  נתון  והוא  שליח, 

הוא בכבודו ובעצמו (’וזאת ליהודה‘).

ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא
לכאורה נראית בקשה זו ככפל לשון; 
אחר שכבר שיבחנו את הבורא יתברך 
שהוא: ”זן ומפרנס ומטיב לכל“, מפני 
מה עלינו להוסיף ולציין כי הוא ”מכין 

מזון לכל בריותיו אשר ברא“?
מזון‘  ’ומכין  שבח  המהר“ל:  ביאר 
וללמדך  הנבראים,  ליתר  מתייחס 
אלא  האדם,  לבני  רק  לא  בא:  הוא 
הקדוש  דואג  הנבראים  ליתר  אף 
לפיכך  צורכיהם.  כל  למלא  הוא  ברוך 
נאמר  שעליהם  האדם  מבני  בשונה 
לכלל  בייחס  בשר“,  לכל  לחם  ”נותן 
לכל  מזון  ”ומכין  נאמר:  הנבראים 
בריותיו“. משום שהאדם זוכה במזונו 
בעלי  יתר  אך  כרכושו,  ממש  והוא 
החיים אינם זוכים במזונם, רק אוכלים 
(מהר“ל  יום  בכל  ה‘  מיד  להם  מהמוכן 

שם).

עוד יש שביארו כי מודים אנו כאן על 
כך שהקדוש ברוך הוא דואג לנו למזון 
גם ליום המחר. שכן אמרו חז“ל (יומא 
עד ב): ”אינו דומה מי שיש לו פת בסלו 
שמי  כלומר  בסלו“,  פת  לו  שאין  למי 
בטוח  אינו  אך  להיום  אוכל  לו  שיש 
אף  נהנה  אינו  אוכל,  ימצא  מחר  שגם 
היום מאכילתו, משום שדאגת המחר 
אנו  מודים  לכן  ממנו.  זאת  מונעת 
שיהיה  דואג  שהבורא  כך  על  במיוחד 
ברשותנו מזון גם למחר, כדי שהנאתנו 
(’עיון  מושלמת  תהיה  מהמזון  היום 

תפילה‘; הגש“פ ’בני יהודה‘).

מסאטמאר  משה‘  ’ברך  בעל  הרבי  על 
מסופר כי כאשר בא אליו אדם והביע 
העתיד,  פרנסת  על  דאגתו  את  בפניו 
ברכת  נוסח  בביאור  הרבי  לו  השיב 
המזון: בשבח ’כי הוא א-ל זן ומפרנס 
לכל ומטיב לכל‘, שיבחנו את ה‘ על כך 
לכולם.  פרנסה  לעולם  מוריד  שהוא 
לכל  הפרנסה  מתחלקת  כיצד  אולם 
ומשפחה  משפחה  ולכל  ואדם  אדם 
אנו  כך  על  הייחודיים?  צורכיהם  כפי 
בריותיו  לכל  מזון  ”ומכין  מעידים: 
כבר  דורות  מדורי  כי  ברא“,  אשר 
העולם:  שאומרים  וכפי  זאת,  ראינו 
”ככל שהמשפחה גדלה – כך הפרנסה 
גדלה“. (’אוצרותיהם של צדיקים‘ ברכת המזון).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ברכת ’הזן‘ (ג)

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

המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה


