
תפילה – למרות ההבטחה
”ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו“ (לב ח)

מפני מה פחד יעקב, הלוא הובטח לו (לעיל כח טו): ”ְוִהֵּנה 
?“ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ּוְׁשַמְרִּתי ָאֹנִכי ִעָּמ

תירץ ה‘חידושי הרי“מ‘:
מכאן אתה למד על גדלותו של יעקב. אף על פי שבטח 
הטבע  שבדרך  כיוון  לו,  שניתנה  בהבטחה  ליבו  בכל 
בעת  לנהוג  שצריך  כפי  יעקב  נהג  צרה‘,  ’עת  זו  הייתה 

שכזו והתפלל לאלוקיו.
מלכתחילה  כי  נראה  אמת‘:  ה‘שפת  נכדו  וחידד  הוסיף 
מחמת  אם  לאדם,  טובה  מבטיח  הוא  ברוך  הקדוש  אין 
הבטחת  הייתה  אילו  יעקב,  אף  מלהתפלל.  יימנע  כן 
’ושמרתיך‘ גורמת לו שיבטח בה ולא יתפלל על הצלתו, 

מראש לא היה מובטח על כך.
’שפת אמת‘ תרמ“ד

לבקש מאוצר מתנת חינם
ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  ”ָקֹטְנִּתי 

ַעְבֶּד...; ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“ (לב יא-יב)
”‘ָקטְֹנִּתי‘ – לומר כי קטון הוא מהיותו ראוי לכל החסדים 

שעשה עמו“ (רמב“ן).
פירש הגר“א כי בענוותנותו טען יעקב לפני הקדוש ברוך 
ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  ”ָקטְֹנִּתי  ומקדם  שמאז  כפי  הוא: 
עליי  הרעפת  זאת  ובכל   ,“ַעְבֶּד ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת 
חסדים לאין מספר לפנים משורת הדין, כך אף עתה אני 

מבקש: ”ַהִּציֵלִני ָנא“, אף שאין כל זכות בידי.
הוסיף וכתב הראב“ד רבי משה שטרנבוך:

אף אנו נוהגים כאבינו יעקב; איננו תולים בזכותנו, אלא 
משורת  לפנים  עימנו  שיתנהג  מה‘  אנו  מבקשים  תמיד 
הדין וירעיף עלינו מאוצר מתנת חינם. וכנוסח בקשתנו 
בסיום סדר ’אבינו מלכנו‘: ”חננו ועננו כי אין בנו מעשים 

עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו“.
’טעם ודעת‘

מי אינו מצטרף ל‘מנחה‘?
ְרֵחִלים  ֶעְׂשִרים  ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים  ָאִחיו;  ְלֵעָׂשו  ”ִמְנָחה 

ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים“ (לב יד- טו)
בהגיע  ברכבת.  הלוי‘  ה‘בית  נסע  שפעם  היה  מעשה 
תשעה  הרכבת  נוסעי  מבין  לאסוף  התאמץ  המנחה  זמן 
אז  שדווקא  אלא  לתפילה.  עימו  שיצטרפו  יהודים 
בחרו שני יהודים שישבו בסמוך אליו לעזוב את הקרון 

בהפגנתיות, ובכך התבטל המניין.
רב.  צער  הלוי‘  ל‘בית  הסבה  המתריסה  התנהגותם 
בכאב:  מהולה  בשנינות  אמר  תפילתו  משסיים 

עדר  למנחתו  יעקב  צירף  לא  מה  מפני  תמהתי  ”מעודי 
לאחיו?  ששלח  הרבות  הבהמות  על  שישמרו  כלבים 
עתה התיישבה תמיהתי; מסתבר ש‘כלבים‘ אינם מוכנים 

להצטרף ל‘מנחה‘...“
’הראשון לשושלת בריסק‘ עמ‘ 254

יעקב ביקש ְלַרֵוּחַ בין הצרות
”ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר“ (לב יז)

”אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא: ’רבונו של עולם אם 
יהיו צרות באות על בני, לא תביא אותם זו אחר זו, אלא 

הרווח להם מצרותיהם‘“ (ב“ר עה יג).
על פי דברי המדרש ביאר ה‘בן איש חי‘ את לשון הפסוק 
בתהילים (ט י): ”ִויִהי ה‘ ִמְׂשָּגב ַלָּד ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה“, 
מפני מה נאמר: ’לעתות‘ בלשון רבים? ללמדך כי כבקשת 
יעקב אבינו, אף כאשר חלילה נגזרות צרות על ישראל, 
מחלקן הקדוש ברוך הוא ל‘עתות‘ הרבה ומרווח ביניהן.
’בן איש חי‘ נצבים

שלמה  רבי  הפייטן  לשון  היטב  תתבאר  אלו  בדברים 
הבבלי בסליחת ’ִאם ָאְמִרי‘ הנאמרת בעשרת ימי תשובה 

(למנהג קהילות אשכנז):

שתים,  שתים  [מחוברות]  סֵרוּג  צָרוֹת,  [באות]  ”גָשׁוֹת 
נחושת],  [ככבלי  כִּנחֻשתַּיִם  מעיקות  בינתיים,  אין  רווח 
ודוחקות  רודפות  הן  [יחדיו  דוחקות  דולקות  דבוּקוֹת 

אותנו] בלי עצלתיים“.

’אשירה לה‘ בחיי אזמרה לאלקי בעודי‘
ַחר“ (לב כז) ”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ

שבגינה  הסיבה  את  חכמים  ביארו  ב)  צא  (חולין  בגמרא 
הפציר המלאך ביעקב למהר לשולחו: ”אמר לו: ’מלאך 
עד  שירה  לומר  זמני  הגיע  לא  שנבראתי  ומיום  אני, 

עכשיו‘“.
מוסר נפלא למד מכך ה‘חפץ חיים‘:

מסתבר שכפי שמלאכי מרום מוגבלים בזמן שירתם, כך 
אף נשמות ישראל הגנוזות במרומים אינן יכולות לשורר 
ספור  אין  בידינו  יש  הזה  בעולם  זאת,  לעומת  עת.  בכל 
כאן  בעוד  שכן  בוראנו.  את  ולשבח  להלל  הזדמנויות 
מוגדרת  היא  העליון  בעולם  ’עבודה‘,  בגדר  היא  השירה 
ולו  להפסיד,  אפוא  לעצמנו  נרשה  בל  שכר‘.  כ‘קבלת 
הזדמנות אחת שכזו, כי בעולם העליון – מי יודע אימתי 

נזכה לכך.
’דוגמא משיחות אבי‘ אות לז

דברי  היטב  יתבארו  חיים‘  ה‘חפץ  בדברי  כי  להוסיף  יש 
זוכה  הזה  בעולם  אמן  העונה  ”כל  ז):  צו  (תנחומא  חכמים 
הנשמות  מכלל  בשונה  שכן   – הבא“  לעולם  אמן  לענות 
על  המקפיד  עת,  בכל  לבוראן  לשבח  רשאיות  שאינן 

ב‘אמן‘  בוראו  את  לשבח  יזכה  הזה,  בעולם  אמן  עניית 
אף בעולם הבא. 

פרשת וישלח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

’ונפשו אותה ויעש‘ אמן
”ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו...; ַוַּיְרא ִּכי א ָיכֹל 

לֹו“ (לב כה-כו)

כך כתב הגאב“ד רבי משה אריה פריינד על פסוק זה:

ידוע מאמר האר“י הקדוש (הובא ב‘בגדי ישע‘ או“ח קסז לג) 
שמי שמבקש לברך ואין בנמצא מי שישלים ברכתו 
רבה“,  ובאהבה  גדול  ”בחשק  יברך  אם  אמן,  בעניית 
רמז  ברכתו.  אחר  אמן  שיענה  מלאך  מברכתו  ייברא 
”ְוהּוא  יג):  כג  (איוב  הכתוב  מלשון  ללמוד  נוכל  לדבר 
ְבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאּוְָתה ַוָּיַעׂש“, אשר בתפילת 
שחרית דראש השנה מסמיכים לו את התיבות ”נורא 
וקדוש“: ”והוא באחד“ – הנאלץ לברך ביחידות, ”ומי 
ישיבנו“ – יענה ’אמן‘ על ברכתו? ”ונפשו אִוְתה“ – אם 
”נורא  בברכתו  ”ויעש“  אזי  ונפש,  בלב  כראוי  יברך 
בעניית   ברכתו  את  שישלים  קדוש  מלאך   – וקדוש“ 

אמן. 

מבלי   – לבדו‘  יעקב  ”‘ויותר  לדרוש:  נוכל  כאן  אף 
’ויאבק  ולכך:  ברכתו,  על  אמן  שיענה  איש  שיהיה 
איש [שרו של עשו (רש“י)] עמו‘“, לפי שלא הושלמה 
ברכתו בעניית אמן. ואף על פי כן: ”לא יכל לו“, שכן 
ברכתו נאמרה כראוי, ובכך נברא מלאך שענה אחריו 
אמן. [ניתן להביא רמז לדבריו – ”לא יכל“ בגימטרייה 

אמן].
’עטרת יהושע‘

בספרו  מביא  קאיידנובר  הירש  צבי  רבי  המקובל  אף 
אחר  אמן  עונים  שהמלאכים  צו)  (פרק  הישר‘  ’קב 
הברכות, וזה לשונו: ”וזה פשוט שבכל מצוה ומצוה 
קדושים  מלאכים  ונבראים  נולדים  עושה  שאדם 
ובכל  זו.  מצוה  של  ’מחנה‘  נקראים  הן  ולכן  ממנה, 
אליה  [מתאספים]  מתכנשין  עליה  שמברכין  מצוה 
ושומעין  המברך  סביבות  ועומדים  המלאכים,  אותן 
הוא  ’מלאך‘  לדבר:  ורמז  אמן.  ועונים  הברכה 

בגימטריה ’אמן‘“.

308    פרשת וישלח תש"פ

”הצילני נא מיד אחי מיד עשו"
על  אחיו.  עשיו  מיד  וניצול  יעקב  של  תפילתו  התקבלה  אמן  מצוות  שבזכות  כותב'  בפרשתנו  עמוקות‘  ה'מגלה 

סגולת עניית אמן לפתוח שערי תפילה הובא בזוהר הקדוש (וילך רפה ב' ע"פ פירוש הסולם שם): 
”וכשישראל למטה שומרים עצמם לענות אמן ולכוין לבם כמו שצריך' כמה פתחי ברכות פתוחים למעלה' כמה 
טוב נמצא בכל העולמות' כמה שמחה היא בכל. ומהו שכרם של ישראל שגרמו לזה? שכרם הוא בעולם הזה 
העולמות:  בכל  מכריז  הקול  אדונם'  לפני  תפלתם  ומתפללים  להם'  שמצירים  בשעה  הזה  בעולם  הבא.  ובעולם 
כמו   – אמנים  אלא  אמונים  תקרי  אל  אמונים',  שומר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  'פתחו 
שישראל פתחו להם שערי הברכות' כך עתה פתחו שערים' ותתקבל תפלתם על אלו 

שמצירים להם".
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מרן  של  הרבים  מביקוריו  באחד  זה  היה 
זצ“ל  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הדור  פוסק 
ה‘שבט  מרן  הישועה‘.  ’מעייני  החולים  בבית 
של  ההלכתית  בנשיאותו  עמד  אשר  הלוי‘ 
בית החולים, הגיע לבקר במקום כדי לעמוד 
שעמדו  הלכתיות  שאלות  כמה  על  מקרוב 
בית  של  השוטף  לתפעולו  ונגעו  הפרק  על 
הראשונות  בשנים  אז  עמד  אשר  החולים, 

לקיומו.
הרב סייר בין המחלקות, כאשר אליו מתלווים 
מייסד בית החולים הרב ד“ר משה רוטשילד 
ז“ל, יבלח“א רב בית החולים דאז, הגאון רבי 
ישראל זיכרמן שליט“א, וכמה רופאים מצוות 

המחלקות.
לקראת תום הסיור המחכים והמרומם, ביקש 
שאלה  זצ“ל  מרן  באוזני  לשטוח  זיכרמן  הרב 
הלכתית אשר נשאל מפי יהודי נכבד, השוכב 
בחוליו באחת המחלקות כשהוא שרוי במצב 

קשה.
מרן הסכים במאור פנים, והרב זיכרמן שטח 

בפניו את השאלה:
”מדובר ביהודי מבוגר המתייסר מזה תקופה 
ארוכה במכאובים שונים בכל חלקי גופו. הוא 
יכולת  מבלי  ומיוסר  כאוב  למיטתו  מרותק 
להניע איבר ותלוי לחלוטין בחסדי הרופאים. 
בעבורו,  מתמשך  כסיוט  הם  ולילותיו  ימיו 
את  ולו  בעצמו  לבצע  מסוגל  אינו  באשר 
הפעולה הקלה ביותר. שאלתו הכואבת היא: 
האם הוא יכול לברך בבוקר את ברכת ’שעשה 
יכול  ואינו  מוגבל  שהוא  בשעה  צרכי‘,  כל  לי 

לדאוג לצרכיו כלל?“
השאלה,  את  לשטוח  זיכרמן  הרב  משסיים 
פרצה אנחה מליבו הרחום של מרן. הוא הבין 
נשאלה  שממעמקיו  הסבל  תהום  את  היטב 
אני  מוכרח  שכזו  ”שאלה  ואמר:  השאלה, 
לשמוע מפי החולה בעצמו. הבה נסור לחדרו 

ונשמע אותה מפיו“.
עצמו  הטריח  ומעמדו  גילו  ממרום  כך, 
מחדרי  באחד  החולה  של  לחדרו  ועלה  מרן 
המחלקה הפנימית. כשנכנס אל החדר, נוכח 
אשר  החולה,  של  הקשה  במצבו  לראות  מיד 
שכב על מיטתו חסר אונים, כשפניו עטופות 

סבל ויגון, וגופו מחובר למכשירים שונים.
כשנוכח  החולה  של  בפניו  ניצת  קלוש  חיוך 
הוא  לבקרו.  שהגיע  הנכבד  באורח  לראות 
מנע  מרן  אך  לכבודו,  קמעא  להתרומם  ניסה 

זאת בעדו. 
”מה שלומך? איך אתה מרגיש“, התעניין מרן 
עמוקות,  החולה  נאנח  בתגובה  בהשתתפות. 

הוא לא יכול היה אף להשיב בפיו.
החולה  מרן.  שאל  סיפור?“  לשמוע  ”התרצה 

הנהן קלות בראשו לחיוב, ומרן החל לספר:
”היה זה בשנות בחרותי, עת למדתי בישיבת 
הגאון  ורבי,  מורי  של  בצילו  לובלין‘  ’חכמי 

הנודע רבי מאיר שפירא זצ“ל.
באחד הימים קרא לי מורי ורבי זצ“ל, וביקש 
שביקש  חולים‘  ל‘ביקור  עימו  שאתלווה 
לערוך אצל יהודי פלוני ממקורביו, אשר לרוב 
חוליו כבר אינו מסוגל לרדת ממיטתו. נעניתי 
ומיהר  מגבעתו  את  חבש  והרב  בשמחה, 

לצאת עימי לבית החולה.
לראות  מיד  נוכחנו  החולה  לבית  כשהגענו 
מבלי  מיטתו  על  שכב  הוא  הקשה.  במצבו 
כסיד.  חיוורות  היו  ופניו  איבר,  להניע  יכולת 
מיד  כאשר  הפתעתי,  הייתה  רבה  מה  אולם 

שהבחין החולה בכניסתנו, חייך לעברנו חיוך 
רחב מאוזן לאוזן.

למצבו  מוחלטת  בסתירה  עמד  הרחב  החיוך 
מלהביע  נמנע  לא  זצ“ל  ורבי  ומורי  הקשה, 
זו  מה  ’ולשמחה   – תמיהתו  את  החולה  בפני 

עושה?‘
את  הפעימה  המיוסר  החולה  של  תשובתו 

שנינו:
לבקרני.  טובים  אנשים  באים  ויום  יום  ’בכל 
רגיל  שהייתי  כפי  לכבדם,  אני  חפץ  בבואם, 
ובמשקה  במאכל  הטובים,  בימיי  לעשות 
אנשים  אליי  באים  כאשר  ובפרט  רחבה.  ביד 
לקום  עליי  היה  הלוא  כמוכם,  מכובדים 
הרב  שלצערי  אלא  קומתי.  מלוא  לכבודכם 

במצבי הנוכחי איני יכול לעשות זאת.
ולהוקיר  לכבד  אני  יכול  שבה  היחידה  הדרך 
את הבאים בצל קורתי, היא בכך שאני מראה 
זאת  אף  בביקורם.  שמח  אני  כמה  עד  להם 
החיוך  מלבד  אחרת  בדרך  להביע  יכול  איני 
שאני מעלה על פניי – וכי לא מתבקש אפוא 
שאחייך לפניכם את החיוך הרחב ביותר שאני 

מסוגל?!‘“
הרב וואזנר סיים את סיפורו ולחץ בחום את 

ידי החולה, תוך שהוא אומר לו:
הקטן  בחיוך  והבחנתי  לחדרך  ”כשנכנסתי 
זה.  בסיפור  מיד  נזכרתי  שפתיך,  על  שעלה 
שאלת  שאתה  החולים  בית  רב  מפי  שמעתי 
לי  ’שעשה  ברכת  את  לברך  יכול  אתה  כיצד 
כל צרכי‘ בשעה שאינך יכול לדאוג ולו לצורך 

הקטן ביותר שלך, ואני תמה על שאלתך:
כאן  לעשות,  גדולה  שליחות  לך  יש  הלוא 
לחייך  ביכולתך  הקשה  במצבך  גם  ועכשיו. 
במאור פנים ובכך לשמח את הבאים לבקרך. 
זה  מיום  זאת!  מלעשות  אפוא  תימנע  אל 
אליך  שנכנס  מי  לכל  לחייך  תשתדל  ואילך 
לעצמך.  גם  ותחייך  לאחרים,  תחייך  לחדר. 
אתה  בוודאי  כך  ועל  שלך,  צרכי‘  ה‘כל  זהו 

יכול לברך...“
וואזנר  הרב  אחז  החדר  מן  לצאת  פנה  טרם 

בידי החולה ואמר לו בחום:
כן  אחרים  לעודד  שתוסיף  ככל  כי  לך  ”דע 
בעזרת  כי  לברכך  והנני  אתה.  גם  תתעודד 
ה‘ תזכה בקרוב לברך בשמחה גם את ברכת 
רפואה  ה‘  לך  ישלח  כאשר  אסורים‘,  ’מתיר 
ולשוב  חולייך  ממיטת  לרדת  ותוכל  שלמה 

לאיתנך כבראשונה“.
לראות  נוכח  בעיניו  כי  זיכרמן,  הגר“י  סיפר 
כיצד מאותו יום ואילך הלך מצבו של החולה 
בעולם.  מיותר  חש  לא  הוא  יותר  והשתפר. 
מרן,  של  הוראתו  את  לקיים  הקפיד  הוא 
לקדם בחיוך את פני כל מי שבא לבקרו. ואף 
ימים  כאשר  בו,  התקיימה  מרן  של  ברכתו 
ספורים לאחר מכן כבר ירד ממיטתו ואט אט 

התחזק ושב לאיתנו.
’באר החיים‘ ל“ג בעומר עמ‘ קסז

פנינים וביאורים 
לברכת המזון פנניננייתעתענה אמונים 

לבבר סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ז‘)

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

’שעשה לי כל צרכי‘ – אף בחוליי
בין ’הטבה‘ ל‘גמול‘

הקודם,  במאמר  שהתבאר  כפי 
לכפול  זו  בברכה  חכמים  תיקנו 
ובלשון  גמול  בלשון  הודאתנו 
הטבה – ”הוא גמלנו... הוא הטיב...“

לפי  הודאתנו,  את  אנו  כופלים 
ל‘הטבה‘:  ’גמול‘  בין  יש  שחילוק 
האדם  שעושה  פעולה  הוא  ’גמול‘ 
שעשה  הדדית  לפעולה  כתמורה 
לטוב  אם  לכן,  קודם  זולתו  עימו 
ואם למוטב; ככל שהוסיף המקבל 
יוסיף  כך  קודם,  לנותן  להיטיב 
וכן  טובה  לו  לגמול  עתה  הנותן 
ניתנת  ’הטבה‘  זאת  לעומת  להפך. 
אך  למעשיו,  קשר  ללא  למקבל 
החפץ  הנותן  של  טובו  מידת  מצד 
ב;  וישלח  אבי‘  (’ברכות  עימו  להיטיב 
’להודות ולבקש‘ ע“פ דברי המלבי“ם בישעיה נט 

יח, עי“ש).

אנו  הטיב‘  ’הוא  בלשון  לענייננו, 
לנו  שניתנו  הטובות  על  מודים 
והם  יתברך,  טובו  מידת  מצד 
קיומנו  לעצם  הנצרכים  הדברים 
גמלנו‘,  ’הוא  בלשון  ואילו  בעולם. 
אנו מודים על ריבוי הטובה שזכינו 
מעשינו  רוב  לפי  יתברך  מאיתו  לו 
סג  ישעיה  הכתוב  לשון  ע“פ  (רוקח,  הטובים 

ז).
אנו  העתיד  על  בבקשתנו  אף 
כופלים ומבקשים הן בלשון ’טובה‘ 
אם  לאמור:  ’גמול‘,  בלשון  והן 
אנו  מבקשים  אזי  דרכינו,  היטבנו 
בשפע  שהקדוש ברוך הוא יגמלנו 
אולם  מעשינו,  כפי  וברכה  טובה 
מעשינו,  הריעונו  חלילה  אם  אף 
כפי  לנו;  ייטיב  הפחות  לכל  אזי 
שהוא מחיה את כל בריותיו שברא 

בעולמו (’להודות ולבקש‘).
שעניין  יקר,  ב“ר  הר“י  מבאר  עוד 
בברכת  ה‘גמולות‘  הזכרת  תוספת 
’הגומל‘,  ברכת  מעין  היא  המזון, 
העבר,  על  המברך  מודה  שבה 
אותו  מברכים  אחריו  והעונים 
הוא  טוב  שגמלך  ”מי  העתיד:  על 
לעומת  כאן  סלה“.  טוב  כל  יגמלך 
על  מודה  שהמברך  לאחר  זאת, 
הוא  גמלנו  ”הוא  וההווה:  העבר 
על  עצמו  את  הוא  מברך  גומלנו“, 
העתיד, מתוך אמונה תמימה: ”הוא 
פוטר  הוא  ובכך  לעד...“,  יגמלנו 
’מי   – כנגדו  מלענות  האחרים  את 

שגמלך‘.
מפרטים  אנו  הברכה  בהמשך 
הצלה,  ”ולרוח,  ’הטבות‘:  עשר 
נחמה,  וישועה,  ברכה,  והצלחה, 
וחיים,  ורחמים,  וכלכלה,  פרנסה 
וחן, וחסד, וכל טוב“. לעומת זאת, 
ולרחמים,  ולחסד,  ”לחן,  תיבות: 
ה‘גמולות‘  פירוט  הן  ולרוח“, 
בכלליות,  קודם  הודינו  שעליהן 
הקדוש  משפיע  שבו  האופן  והן 
לברואיו.  ה‘טובות‘  את  הוא  ברוך 
ה‘,  לפני  בכך  שטוחה  ובקשתנו 
שאותן טובות שפירטנו בבקשתנו: 
טוב‘  ’וכל  עד  והצלחה...‘,  ’הצלה 
ברחמים  בחסד,  בחן,  לנו  יינתנו 

וברווח (סדר ’עבודת ישראל‘ לר“ז בער).

’אין עוד מלבדו‘
את  מבאר  י)  ח  (דברים  הירש  הרש“ר 
הסיבה שאנו חוזרים על תיבת ’הוא‘ 
”הוא  הברכה:  בנוסח  פעמים  כמה 
הטיב, הוא מטיב, הוא ייטיב... הוא 
יגמלנו“,  הוא  גומלנו,  הוא  גמלנו, 
הרוגי  לזכר  נתקנה  זו  שברכה  לפי 
שבגינו  המרד  כידוע  והלוא  ביתר, 
בעקבות  התרחש  ביתר  נחרבה 
גאוותם של גיבוריה אשר סמכו על 
למרוד  וביקשו  ידם  ועוצם  כוחם 
ירושלמי  (ראה  ה‘  רצון  כנגד  ברומאים 
ובעת  ג).  ה  תעניות  רמב“ם  ה;  ד  תענית 

בשפל  ישראל  היו  ביתר  חורבן 
המדרגה וגאוותם הושפלה, כאשר 
הרוגי ביתר היו מוטלים כדומן על 
פני השדה, עד שהקדוש ברוך הוא 
של  לתפילותיהם  הקשיב  ברחמיו 
חכמי ישראל והתירו לקוברם, וכל 
מופלא  נס  כדי  תוך  התרחש  זאת 
הזמן  למרות  הסריח  לא  שגופם 

הרב שחלף ממיתתם. 
זו  ברכה  שקבעו  חכמים  לפיכך 
להדגיש  תיקנו  ביתר,  הרוגי  לזכר 
’הוא‘  פעמים:  משש  פחות  לא  בה 
לכול  וללמד  להודיע  ה‘,  כלפי 
לבל  ביתר,  לאנשי  אירע  אשר  את 
אלא  ידם,  ועוצם  כוחם  על  יסמכו 
הנותן  הוא  ה‘  רק  כי  ויפנימו  ידעו 

כוח לעשות חיל.

ט“ו בקשות כנגד ט“ו סעודות
חמש  מזכירים  אנו  הברכה  בנוסח 
”לחן,  בקשה:  לשונות  עשרה 
הצלה,  ולרוח,  ולרחמים,  ולחסד, 
נחמה,  וישועה,  ברכה,  והצלחה, 
וחיים,  ורחמים,  וכלכלה,  פרנסה, 

ושלום, וכל טוב“. 
שפירא  שמשון  ב“ר  נתן  רבי 
לפני  פולין  (מגאוני  מהורדנא 
בעל  של  זקנו  שנה,  מאות  כחמש 
לבאר  האריך  עמוקות‘)  ’מגלה 
שבעה  המזון  לברכת  בפירושו 
בדווקא  לנו  שתיקנו  לכך  טעמים 
ט“ו לשונות בקשה בברכת המזון. 
את  להביא  נוכל  לא  זו  במסגרת 
טעמו  את  אך  דבריו,  אריכות  כלל 

הראשון:
תיקנו כן כנגד ט“ו סעודות שאוכל 
סעודות  שתי  שבוע:  בכל  האדם 
בכל אחד משבעת הימים, וסעודה 
בכל  אשר  השבת,  ביום  נוספת 
ברכת  מברכים  אנו  מהן  אחת 
המזון. ויוצא אם כן שאנו מברכים 
ברכת  פעמים  ט“ו  שבוע  בכל 
נתן  רבי  דרש  לדבר  סימן  המזון. 
בתהילים  הפסוק  מלשון  שפירא 
ט“ו   – י-ה“  נברך  ”ואנחנו  יח):  (קטו 

ה‘  את  נברך  בשבוע  פעמים  [י-ה] 
על מזוננו ”מעתה ועד עולם...“


