
'בעל צפן' מנע מישראל להתפלל
"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו... ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן...; ְוָאַמר 
ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר; 

ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם" (יד ב-ד)
פירש רבי שמעון סופר רבה של ערלוי: 

'בעל צפן' היה עבודה זרה של מצרים (רש"י), ולכן כאשר 
עמדו בני ישראל לפניו לא  יכלו להתפלל, משום שאין 
כאשר  ה).  יב  שמו"ר  (ראה  זרה  עבודה  במקום  מתפללים 
הסיק  צפן",  בעל  "לפני  חונים  שישראל  פרעה  ראה 
דיבור,  מלשון  ["מדבר"  המדבר"  עליהם  "סגר  ש:  מכך 
"ומדברך  ג):  ד  השירים  (שיר  הפסוק  על  רש"י  שפירש  כפי 
נאוה" – "'ומדברך' – דיבורך"], כלומר: שאין בידם יכולת 
להתפלל על ישועתם. עובדה זו חיזקה את ליבו לרדוף 

אחריהם, שכן ידע עד כמה הם תלויים בכוח התפילה.
'שיר מעון' 

'סגר עליהם' הפה 'המדבר'
"ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר" (יד ג)

דרש רבי אברהם דוד וורמן רבה של בוטשאטש:
אדם השקוע בטרדות העולם הזה ונפשו כמהה וכוספת 
מפני  כראוי,  ולהתפלל  ללמוד  יכול  אינו  בצע,  לתאוות 
שלפנינו:  בפסוק  נרמז  זה  יסוד  לכך.  פנוי  אינו  שמוחו 
"נבכים הם בארץ" – אלו שמוחם שקוע בנבכי העניינים 
לפי  ַהְמַּדֵבּר,  המדבר" –  עליהם  ממילא: "סגר  הארציים, 

שאין מוחם פנוי להתרכז בתורה ובתפילה.
אף מן הכתוב בתהילים (קטו ד-ה) ניתן ללמוד רמז ליסוד 
הם  ודואגים  עצבים   – וזהב"  כסף  ש"עצביהם  מתוך  זה; 
על כספם וזהבם, "פה להם ולא ידברו" – אין מוחם פנוי 

להתרכז בתורה ובתפילה.
'מחזה אברהם' 

התפילה – מהותו של האדם
"ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'" (יד י)

יט  (בראשית  אומר  הוא  באברהם  אבותם;  אומנות  " תפשו 
כז): 'אל המקום אשר עמד שם', ביצחק (שם כד כג): 'לשוח 
בשדה', ביעקב (שם כח יא): 'ויפגע במקום' (רש"י, ע"פ מכילתא 

מס' דויהי ב). 

של  'אומנותם'  הייתה  התפילה  כי  עולה  חכמים  מדברי 
במקצוע  המומחה  אדם  היא  'אומן'  הגדרת  אבותינו. 
ב'מקצוע'  הייתה  'התמחותם'  אבותינו;  וכך  מסוים, 
התפילה. אף אנו תפשנו אחריהם אומנות זו כדרך חיים, 
וכפי שפירש רש"י את הפסוק (תהילים קט ד): "ואני תפלה" 

– "ואני מתפלל אליך תמיד". 
מכונה  האדם  כי  ב)  (ג  קמא  בבא  במסכת  מצינו  זה  כעין 
תבעיון",  "אם  יב)  כא  (ישעיהו  הפסוק  שם  על  'מַבְעֶה' 
הסבא  ודרש  שם).  רש"י  (ראה  תתפללו  אם  שפירושו: 
מעלתה  על  ללמוד  נוכל  זה  פסוק  שמלשון  מקלם 

מכונה  שמהותו  האדם,  בחיי  התפילה  של  ומרכזיותה 
'מבעה' על שם התפילה שנושא בפיו.

רומז  'אדם'  הכינוי  שאף  כתב  מבגדד  חיים  יוסף  רבי 
לתפילה, שכן אותיות המילוי של תיבת 'אדם' – [א]ל"ף, 

[ד]ל"ת, [מ]"ם, מצטרפות יחד ל'מתפלל'.
'מעלות התפילה'; 'מכתב מאליהו' ח"ג עמ' 86; 'בניהו' ברכות ו ב

כאילו היום עבר את הים
יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו  "ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ

ֵלאמֹר" (טו א)
את כפל הלשון "ויאמרו לאמר" פירש הזוהר הק' (בשלח 
שלא  כדי  דורות,  לדורי  'לאמר' –  'הסולם'): "היינו  ע"פ  ב,  נד 
בעולם  הזו  לשירה  שזכה  מי  כל  כי  לעולם.  מהם  ישכח 
של  בימיו  בה  לשבח  וזוכה  הבא,  בעולם  בה  זוכה  הזה, 
הוא.  ברוך  בקדוש  ישראל  כנסת  בשמחת  המשיח  מלך 
'לאמר'  הזמן,  באותו  'לאמר'  פירושו:  'לאמר'  שכתוב 
'לאמר'  בארץ,  ישראל  שישבו  בזמן  הקדושה  בארץ 
לעולם  'לאמר'  ישראל,  של  בגאולתם  'לאמר'  בגלות, 

הבא".
הקדוש  בזוהר  הפליגו  שכה  "כיון  החיד"א:  וכתב  הוסיף 
באמירת שירת הים, על כן צריך לאומרה בשמחה רבה 
הים,  בתוך  ביבשה  עומד  כאילו  בדעתו  ויצייר  ובנעימה. 
לכפרת  סגולה  והיא  ניצול.  והוא  נטבעים,  והמצרים 

עוונותיו, כידוע".
העיד תלמיד המשגיח דפוניבז' רבי יחזקאל לוינשטיין:

הישיבה  להיכל  ונכנסתי  קום  השכמתי  אחת  פעם 
בשעה מוקדמת מהרגיל. והנה, הופתעתי לשמוע מחדר 
קולות  המדרש  לבית  שמעל  בקומה  השוכן  המשגיח 
המשגיח  לשלום  דאגה  מתוך  רהיטים.  גרירת  של  רמים 
מיהרתי לעלות למעלה, הבטתי דרך חרך הדלת והעניין 
שורות  שתי  לפניו  המסדר  במשגיח  הבחנתי  לי:  הובהר 
תוך  שרעפים  אחוז  ביניהן  עובר  כך  ואחר  ספסלים,  של 
ברצונו  הים".  את  ישראל  עם  עברו  "כך  אומר:  שהוא 
לומר את השירה בשמחה, עשה המשגיח תחבולה זו כדי 
היום  שכביכול  ההרגשה  את  לליבו  יקרב  שבאמצעותה 

'עבודת הקודש' – 'צפרן שמיר' ב כד עבר את הים.
(הובא במשנ"ב נא יז); 'שיח יצחק' יציאת מצרים עמ' רכט

בזכות השירה מתקבלת התפילה
"ָאז ָיִשׁיר מֶֹשׁה ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהִשּׁיָרה ַהזֹּאת ַלה' ַויֹּאְמרּו 
ֵלאמֹר ָאִשׁיָרה ַלה' ִכּי ָגאֹה ָגָּאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָיּם" (טו א)
לשורר  וזמנים,  במועדים  ובפרט  בישראל  נפוץ  מנהג 
המנהג  טעם  את  התפילה.  סדר  מתוך  מסוימים  קטעים 

ביאר ה'בן איש חי':
טוענים  צורכיהם,  על  לבקש  ישראל  באים  כאשר 
המקטרגים כנגדם כי מפני חטאיהם אין ראוי שתפילתם 
טועים  בכך  בשיר.  לפתוח  ישראל  נהגו  לפיכך  תתקבל. 
המקטרגים וסוברים שכוונתם לשורר ולהודות, וממילא 
נמנעים מלקטרג. וכבר רמזו לכך חכמים באומרם (ברכות 
ו א): "במקום רנה שם תהא תפלה", לפי שהרינה מונעת 

מהמקטרגים לעכב את התפילה.
'בניהו' ברכות ו א 

פרשת בשלח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
פלל
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פני ם
התנאה לפניו בברכות 

"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֵקי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ" (טו ב)
סוכה  לפניו  עשה  במצות,  לפניו  ִהְתָנֶאה   – "'ואנוהו' 
נאה ולולב נאה ושופר נאה, ציצית נאה וספר תורה 

נאה" (שבת קלג ב).
אמרו חכמים (זוהר, רעיא מהימנא עקב רעא א): "דכל ברכה 
יאות"  כדקא  בקיומא  איהו  דא  אמן  עליה  דאתיבו 
היא  זו  אמן  עליה  שענו  "ברכה  הסולם:  [ובפירוש 
ברכה במילואה כראוי]. וכן ידוע מאמרו של רבי צבי 
פלג  ממש  היא  אמן  בלא  "ברכה  מזידטשויב:  הירש 

גופא".
אף  הברכה  את  משלימה  אמן  שעניית  העובדה 
הובאה להלכה ב'משנה ברורה' (קסז כ): "לפי שעניית 
אמן מכלל הברכה היא... על ידי שעונים אמן עליה 
הברכה חשובה יותר". נמצינו למדים שמלבד היות 
משלימה  היא  הרי  עצמה,  בפני  מצווה  אמן  עניית 
שהמקפיד  אפוא  ונמצא  הברכה.  את  ומחשיבה 
שברכותיו תיענינה באמן מקיים בכך מצוות 'זה א-לי 
ואנוהו' – שמתנאה לפני ה' בברכות נאות ומושלמות.

הש"ך (חו"מ שפב ד) אף מחדש שדברי חכמים (חולין פו ב) 
האומרים שערכה של כל ברכה הוא עשרה זהובים, 

לא נאמרו אלא על ברכה שנענית באמן. 
האדמו"ר רבי ישראל ממודז'יץ מבאר בכך את אשר 
אנו אומרים בברכת המזון: "כן יברך אותנו... בברכה 
מבקשים  אנו  ממי  ולכאורה,  אמן".  ונאמר  שלמה 
שיצטרף אלינו בעניית אמן? אלא באים אנו לומר, כי 
'ונאמר  כדי שהברכה תהיה שלמה, יש להקפיד על 

אמן' – שיענו אחריה אמן. 
רבי אברהם דוד בלוך מוילנא ביאר בכך את הפסוק: 
שמר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  "פתחו  ב):  כו  (ישעיה 
אמנים", שעליו דרשו חכמים (שבת קיט ב): "אל תקרי 
'אמונים' אלא שאומרים אמן"; 'שמר' מלשון המתנה 
עד  מלברך  שממתין  מי  צדיק?  גוי  ומיהו  שם),  (רש"י 

שיהיה מי שישלים ברכותיו בעניית אמן. 
שלא  הברכה  את  משווה  אשכנזי  יקר  משה  רבי 
נענתה באמן לתבשיל תפל ללא מלח. כפי שהמלח 
כמותו,  מיעוט  למרות  בתבשיל  עיקרי  מרכיב  הוא 
כך עניית אמן מחשיבה את הברכה אף שהיא מילה 

אחת קצרה.
'פתח עינים' [לרמ"י אשכנזי] דף ז; 'פרי קודש הילולים' שער הברכות 
פ"ד; 'דברי ישראל' נח; 'ציצית הכנף' [לרא"ד בלוך] דף כ

316פרשת בשלח תש"פ

יהודים יקרים!
ידועים דברי הפוסקים (רמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב שם כ) כי עניית אמן היא חלק מהברכה, 
והיא הופכת אותה לברכה חשובה ומושלמת. בזוהר הקדוש אף מבואר (עקב רעא א) 

שברכה שענו עליה אמן היא ברכה במילואה כראוי. 

בכל מצווה ומצווה אנו מדקדקים להדר כמידת האפשר ואף מפזרים ממון 
רב לשם כך. והינה לפנינו הידור, הנובע מעיקר הדין ואין הוא דורש מאיתנו 

קהשקעה כספית גדולה או הקדשת זמן יקר, מדוע שלא נקיימו? ק ק

בני אמונים – ברכות השחר בשלמות. 
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כמה  לפני  התרחש  שלפניכם  הסיפור 
החשובים  מהתתי"ם  באחד  שנים 
נקבע  זה  תורה  בתלמוד  הצפון.  באזור 
קודש,  שבת  ערב  בכל  כי  מעניין  מנהג 
לקראת סיום הלימודים, תלמידי כיתה 
פרקי  כמה  לאמירת  מתכנסים  א' 
בממתק  זוכים  הם  כשבסיום  תהילים, 

לכבוד שבת.
'חברת  של  להתייסדותה  הגורם 
תהילים' זו הוא סיפור מפעים שנשמע 

מכלי ראשון מפי בעלי המעשה:
וישר  תם  שמיים,  ירא  יהודי  אפרים, 
עוסק  צפונית,  במושבה  המתגורר 
שתי   – 'כוורן'  או  כ'דבוראי'  לפרנסתו 
מילים המתארות מקצוע אחד שמהותו 
ייצור  לצורך  וכוורות  דבורים  גידול 

דבש.
והבנה  נרחב  ידע  נדרשים  זה  למקצוע 
במהלך  אפרים  רכש  שאותם  מדויקת 
במקצוע,  הרבות  עיסוקו  שנות 
כבעל  ובהמשך  כעוזר-כוורן  בתחילה 
ואיכותה  הטוב  שמו  עצמאי.  עסק 
לפניו,  הלכו  תוצרתו  של  המיוחדת 
להצלחה  זכה  הוא  שמיים  ובחסדי 
רבות,  כוורות  היו  ברשותו  מרובה. 
נאה  תוצרת  המניבות  דבורים  רוחשות 
ומשובחת של דבש איכותי, בריא ומזין.
ופרחו.  עסקיו  הלכו  שנים  במשך 
בשוק.  רב  ביקוש  היה  אפרים'  ל'דבש 
והלקוחות  נאים,  ברווחים  נמכר  הוא 
מלא  היה  אפרים  של  פיו  מרוצים.  היו 
הטוב  הוא  ברוך  לקדוש  ושבח  שיר 
כפיו  מיגיע  ליהנות  שזיכהו  והמיטיב 
מתן  אשר  בעליו  את  המכבד  במקצוע 

שכרו ההגון בצידו.
שלוותו  הופרה  הימים  שבאחד  אלא 
המכה  אליו  והגיעה  אפרים,  של 
שממנה סובלים חקלאים רבים בצפון, 
מהכפרים  מיעוטים  בני  הגנבות.  מכת 
'הסתפקו'  עתה  עד  אשר  הסמוכים, 
פירות  חקלאית,  תוצרת  בסחיבת 
היהודיים,  היישובים  משדות  וירקות 
לתחום  רעה  חורשות  עיניים  לטשו 
של  יד בכוורותיו  לשלוח  והחלו  חדש, 

אפרים.
אפרים  התעורר  ימים  לכמה  אחת  כך, 
לשדה  יצא  כאשר  קשה.  בתחושה 
התאמתו חששותיו. הגנבים פשטו על 
כוורות  כמה  או  אחת  וסחבו  כוורותיו 
גדושות בדבש, פרי עמל רב והשקעה.

בתחילה ניסה אפרים להילחם בתופעה 
והם  מחבריו,  כמה  גייס  הוא  בעצמו. 
לילה  בתורנות  לשמור  יחדיו  ניסו 
היו  הישמעאלים  אולם  הכוורות.  על 
הצליחו  תמיד  וכמעט  להרע,  חכמים 
הבולשות  מעיניהם  בהצלחה  לחמוק 
של הכוורנים ולסחוב אל כליהם כמות 

הגונה של כוורות.
עזרת  את  לגייס  ניסו  וחבריו  אפרים 
המשטרה, אולם זו גילתה אוזלת יד אל 
מול עזות פניהם של הגנבים, והתופעה 

רק הלכה והתרחבה.
הגנבות  היו  מהמקרים  ברבים 
ביודעם  קודש.  שבת  בליל  מתרחשות 
ניצלו  שבת,  שומרי  וחבריו  אפרים  כי 
לפשוט  כדי  זו  עובדה  הישמעאלים 
ולגרום  שבת  בלילות  הכוורות  על 

למגדלים להפסד עצום.
היו  שבת  מוצאי  בכל  כמעט  כך, 
חברת  ממוקד  אפרים  אל  מתקשרים 

על  מדווחים  והיו  האזורית,  השמירה 
ביקרו  שהישמעאלים  נוספת  פעם 

בשדותיו.
לאפרים לא נותרה ברירה אלא לפנות 
תוצרתו.  את  ולבטח  ביטוח  לחברת 
בביטוח  כרוך  שהיה  הרב  הסיכון  בשל 
זה, דרשה חברת הביטוח מחיר חודשי 
אולם  הפוליסה.  בעבור  מאוד  גבוה 
ולא  יותר,  עוד  יקרות  היו  הכוורות 
להסכים  אלא  אפשרות  כל  לו  נותרה 

למחיר.
אלא שזמן מה לאחר החתימה, אפרים 
אמר  וחרד,  ירא  איש  היה  שכאמור 
לעצמו: הן הקדוש ברוך כול יכול. הוא 
מוריש ומעשיר, ממית ומחיה; האם לא 
עדיף לבטח את הכוורות אצלו...?! הוא 
מחבריו,  אחד  את  במחשבתו  שיתף 
סבל  הוא  שאף  מצוות  שומר  כוורן 
עימו  הסכים  והלה  מהגנבות,  מרורות 

מייד.
בידידו  נזכר  הוא  למעשה.  ממחשבה 
תורה  תלמוד  מנהל  הימים,  משכבר 
התקשר  הצפון,  מערי  באחת  מצליח 
העלה  ואחר  צרתו,  על  לו  סיפר  אליו, 

בפניו את הרעיון שעלה בדעתו:
ערב  בכל  הסכם;  שנעשה  דעתך  "מה 
בתלמוד  א'  כיתה  ילדי  יאמרו  שבת 
בעבורי  תהילים  פרקי  כמה  תורה 
ולהצלחה,  לשמירה  חבריי  ובעבור 
לכוורותיי.  נזק  כל  יארע  לא  ולמען 
לשלם  אמור  שהייתי  הסכום  ואת 
פיהם  הבל  להחזקת  אעביר  לביטוח 
של תינוקות של בית רבן שמגן, מציל 
יוכל  ובוודאי  כולו,  העולם  את  ומחזיק 

להגן אף על פרנסתי".
וההסכם  בשמחה  הסכים  המנהל 
היה  בחודשו  חודש  מדי  לפעול;  החל 
לידידו  הגון  סכום  מעביר  מיודענו 
מנהל תלמוד התורה, ותמורת זאת היו 
פרקי  שבת  בערב  שבוע  מדי  נאמרים 
אפרים  של  פרנסתם  לזכות  תהילים 

וחבריו, שלא תיפגע בידי זדים.
יום  אותו  ולמן  נפלא.  עבד  ההסכם 
המיעוטים  בני  מצאו  כמו  ואילך  שישי 
שהם  ייתכן  אחרים.  פרנסה  מקורות 
במקומות  מזלם  את  לנסות  הלכו 
הכוורות  מקום  מכל  אולם  אחרים, 
עמדה  הביטוח'  ו'חברת  היטב,  נשמרו 

בהסכם.
ההסדר  נמשך  ארוכה  תקופה  לאורך 
בהצלחה מרובה. אפרים וחברו התרגלו 
שבאחד  אלא  נחה.  ורוחם  לשקט, 
מכשיר  צלצל  שוב  השבתות  ממוצאי 
מעבר  אפרים.  של  בביתו  הטלפון 
והוא  האזורי,  הביטחון  קצין  היה  לקו 
בישר לאפרים ביבושת כי גנבה גדולה 
התרחשה השבת, כמות בלתי מבוטלת 

של כוורות נגנבו, ונזק עצום נגרם.
מה עושים?! מתקשרים למנהל 'חברת 
נחרד  תורה  התלמוד  מנהל  הביטוח'. 

לשמוע על הגנבה והבטיח לברר...
התברר  מדהים;  ממצא  העלה  הבירור 
נבצר  חריג,  באופן  שישי,  יום  שבאותו 
ממלמד כיתה א' להגיע לתלמוד תורה, 
ידע  שלא  מקום  ממלא  נשלח  ותחתיו 
על דבר ההסכם. התהילים לא נאמרו. 
לא  והגנבה  עבדה,  לא  הביטוח'  'חברת 

איחרה לבוא.
'ממשנתה של תורה' תרומה תשע"ו

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססייפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – 'הרחמן' (א)

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

"מפי עוללים... להשבית אויב"
 מקור בקשות 'הרחמן'

מימי  נהגו  המזון,  ברכות  ארבע  סיום  לאחר 
הפותחות  בקשות  סדרת  להוסיף  קדם 

ב'הרחמן'.
מקור בקשות 'הרחמן' הוא קדום ביותר. כפי 
הבכורות  (שער  העבודה'  ושורש  ב'יסוד  שכתב 
פ"ט) שאף שבקשות 'הרחמן' לא נזכרו בגמרא, 
מכל מקום בוודאי תיקנו אותן קדמונים ועל 
(סי'  והטור  עצומה.  בכוונה  לאומרן  ראוי  כן 
א):  מו  (ברכות  הגמרא  דברי  את  לכך  סמך  קפט) 
"אורח מברך... יהי רצון שלא יבוש בעל הבית 

וכו'".

תפילה בשעת קיום המצווה
מתקבלת  התפילה  מצווה  עשיית  בשעת 
יותר – כך כתב רבנו בחיי (שמות יט ג). והוסיפו 
בשעת  להתפלל  ראוי  שבפרט  האחרונים, 
לאותה  המיוחד  השכר  על  המצווה  עשיית 

מצווה (ראה 'מחצית השקל' או"ח רסג יא).
ככתוב  מדאורייתא,  מצווה  היא  המזון  ברכת 
ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת  י):  ח  (דברים 
לאחר  עתה,  לפיכך  לך".  נתן  אשר  אלקיך... 
שבה  והמטיב'  'הטוב  ברכת  את  שסיימנו 
מסתיימת ברכת המזון, מה ראוי שמייד נוסיף 
שתתמלאנה  לנו  ומובטח  רחמים,  ונבקש 
עייאש]  [למהר"י  ליהודה'  ('וזאת  לטובה  משאלותינו 

ביאור ברכת המזון).

הדברים  על  מבקשים  אנו  'הרחמן'  בבקשות 
שימלא   – המזון  בברכת  התפללנו  שעליהם 
שיגאלנו  צרכינו,  כל  את  הוא  ברוך  הקדוש 
במהרה ויבנה לנו את בית המקדש. ולפי מה 
שהזהיר  תל)  (מצווה  החינוך  ספר  בעל  שכתב 
מצויים  ומזונותיו  זוכה  המזון  ברכת  במצוות 
על  בפרט  לבקש  ראוי  ימיו,  כל  בשפע  לו 
עשיית  על  המובטח  השכר  שזהו  המזון, 

מצווה זו.
הגאון  חיים':  ה'חפץ  פעם  סיפר  זה  בעניין 
בסנדקאות.  פעם  כובד  קלוגר  שלמה  רבי 
הברית התעכבה זמן ממושך, וכשבירר הגאון 
בחדר  כי  לשמוע  הזדעזע  העיכוב,  פשר  את 
דווי,  ערש  על  התינוק  אבי  שוכב  הסמוך 
וממתינים ליציאת נשמתו כדי שיוכלו לקרוא 

לרך הנימול על שמו.
את  למול  הגאון  ציווה  ההפתעה  למרבה 
מסביר  שהוא  תוך  שהיות,  וללא  מייד  הילד 
את  להטריח  בכוחי  אין  אמנם  לנוכחים: 
המלאך הממונה על הרפואה שיבוא במיוחד 
את  נמול  כאשר  אולם  לחולה,  מזור  להביא 
הברית  מלאך  יבוא  ספק  ללא  הנולד  הרך 
לעמוד לימין המוהל ולרפא את הרך הנימול, 
את  לרפא  הסמוך  לחדר  ואז אבקשנו שיסור 

אביו. 
החולה  שקם  עד  ימים  שלושה  עברו  לא 
ברכת  לברך  הכנסת  לבית  ויצא  ממיטתו 

'הגומל' על הצלתו הניסית.
אף ממעשה זה נוכל להיווכח שכאשר יהודי 
מקיים מצווה מתעוררת אז 'עת רצון' מיוחדת 
אין  לכן  התפילות.  לקבלת  גדולה  שסגולתה 
זמן מתאים יותר מלבקש על הדברים הרבים 
על  בירכנו  שבו  מהזמן  להם,  זקוקים  שאנו 
המזון ('חפץ חיים' עה"ת פר' כי תבא וב'מעשי למלך' שם).

יכול לבקש ככל שירצה...
שינויים  מוצאים  השונים  התפילה  בנוסחי 
האשכנזים  בסידורי  'הרחמן'.  בקשות  בסדר 
עדות  בני  סידורי  לעומת  בבקשות,  מיעטו 
ליהודה'  'וזאת  בפירוש  בהן.  שהרבו  המזרח 
על 'ברכת המזון' לרבי יהודה עייאש, הביא כי 
מנהג בני ספרד לומר שמונה עשרה בקשות 
והאריך  עשרה  שמונה  תפילת  כנגד  'הרחמן' 

כסדר  'הרחמן'  בקשות  חלוקת  את  לפרט 
ברכות שמונה עשרה. 

ומעניין לעניין באותו עניין כתב ה'כף החיים' 
נקבעו  'הרחמן'  שבקשות  שכיוון  ה)  (קצא 
בישיבה  לאומרן  ראוי  המזון,  מברכת  כחלק 
'עושה  אמירת  עד  הפחות  לכל  ראש  ובכובד 
רגליים  עקירת  כמו  שהיא  במרומיו'  שלום 

בשמונה עשרה.
גאון  עמרם  ורב  גאון  סעדיה  רב  בסידורי 
ובמחזור ויטרי (סי' פג) הובאו בקשות 'הרחמן' 
(ברכת  האבודרהם  בימינו.  לאומרן  נהגו  שלא 
הלחם) הוסיף שיכול כל אחד להוסיף ולבקש 
וכן  שאלתו,  וכרצון  כרצונו  הרחמן  בבקשות 
(סי'  לשמה'  'תורה  בשו"ת  חי'  איש  ה'בן  פסק 
נא) שיכול אדם לבקש ב'הרחמן' את כל אשר 
כספיים  חובות  לו  שיש  מי  כגון  לו.  יחסר 
יכול לבקש: "הרחמן הוא ייתן לי עזר ויכולת 
ולא  אדם,  לבני  חייב  שאני  חוב  כל  לשלם 

יתחלל שמו בי".

עניית אמן אחר 'הרחמן'
צריכים  'הרחמן'  כל  שאחר  הפוסקים  כתבו 
כתב  וכן  ב).  קפט  (מג"א  אמן  לענות  השומעים 
השל"ה (שער האותיות קדושת האכילה קעט) והוסיף 
עונים  כך  'הרחמן'  אחר  אמן  שעונים  שכשם 
אחר כל תחינה ובקשה אף שאין בה הזכרת 
(ח"א  חיים'  ב'ארחות  מפורש  וכן  וברכה.  שם 
הגאונים,  תשובת  בשם  ג)  אות  אמן  עניית  הל' 
עי"ש. וראה עוד ב'כלבו' (סי' צט). לפיכך נהגו 
בבית טשרנוביל לומר 'הרחמן' בציבור באופן 
שהציבור עונים אמן אחר כל בקשה ובקשה 

('אוצר ישראל' ח"א רכה).

אמירת 'הרחמן' בשבת
לגבי אמירת 'הרחמן' בשבת קודש כתב ה'אור 
זרוע' (ח"ב סי' פט) שאין לחשוש שיש באמירה 
הנוסח  שזהו  משום  בשבת,  צרכיו  שאילת  זו 
'הרחמן'  כי  שביארו  ויש  לתפילה.  הקבוע 
בה'  כביטחון  אלא  בקשה,  בדרך  נאמר  אינו 
שבוודאי ימלא בקשותינו. כפי שמעיד הלשון 
'אור  (הגש"פ  בזה  וכיוצא  ימלך...'  הוא  'הרחמן 

ישרים' בשם ר' מאיר מסערהי). 

אהבת ה' כאהבת אם לבנה
סיפר תלמיד הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, 

ראש ישיבת לומז'א:
ברכת  שבירך  בשעה  לביתו  נקלעתי  פעם 
כדרכו,  בהתלהבות  מברך  בו  הבטתי  המזון. 
אך הנה, רגע לפני שסיים את בקשות 'הרחמן' 
את  מטריד  מה  דבר  כי  היה  נראה  נעצר. 
הרב, אך כמה שניות לאחר מכן, המשיך את 

הברכה כרגיל.
ראש  שסיים  לאחר  ולכן  התמיהני,  הדבר 
התנהגותו.  לפשר  שאלתיו  לברך  הישיבה 
את  לומר  התחלתי  כאשר  לי:  הסביר  הרב 
'הרחמן', עלתה בליבי תמיהה: כיצד  בקשות 
לנו  שנתן  על  לה'  מודים  אנו  שלאחר  ייתכן 
את מזוננו, יש לנו עוד ההעזה להוסיף ולבקש 

ממנו בקשות כה רבות?
ה'  כי  הבנתי  כאשר  דעתי,  התיישבה  אולם 
מתנהג עימנו כאם לבנה הפעוט; כפי שהאם 
אותו  משכנעת  יאכל,  הסרבן  שבנה  הרוצה 
די  לא  כמוזר –  הדבר  נראה  כי  אף  בסוכרייה 
בכך שהיא מעניקה לו אוכל בחינם, היא עוד 
ברוך  הקדוש  כך  כך...  על  מתנות  לו  נותנת 
הוא החפץ בטובתנו תמיד ומעניק לנו מטובו; 
ומברכים  לו  שנתן  מהמזון  נהנים  אנו  כאשר 
ככל  מתנות  לנו  מעניק  הוא  כך,  על  אותו 

שנחפוץ ('בנאות דשא' בראשית עמ' נב).

פנינים וביאורים  לברכת המזון תעתענה אמונים 
ברכת ה

פננינ ם 


