
'מאה ברכות' בשניים
"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת 

ְּתרּוָמִתי" (כה ב)
'תרומה' כשתי מילים:  (ויקהל ר א) דרשו את תיבת  בזוהר 
"תרי [שנים] ממאה". ומכאן סמך לדברי חכמים ששיעור 

'תרומה גדולה' לבעל 'עין בינונית' הוא אחד מחמישים.
הוסיף ואמר רבי אליעזר הורוביץ מטרניגראד כי בדרשת 
ממאה  אחת  כל  נוסף:  רמז  טמון  ממאה"  "תרי  הזוהר: 
 – בשניים  להיאמר  צריכה  ביום,  הנאמרות  הברכות 
שלא  ללמוד,  עלינו  ומכאן  יחדיו.  ובנשמה  בגוף  כלומר: 
הלב,  כוונת  בלא  ולחוץ  השפה  מן  ברכותיו  אדם  יברך 
שיכוון  בכך  הברכה  באמירת  נשמתו  את  ישתף  אלא 
כראוי. יסוד זה אף נרמז בהמשך הכתוב: "ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי"; רק המברך ברכותיו 
שיתקבלו  זוכה  ובנשמה]  בגוף   – ['בתרי'  הלב  בכוונת 

ברכותיו. 
אף  ממאה'  'תרי  שבדרשת  דרכו  פי  על  להוסיף  [ניתן 
ביום  הנאמרות  הברכות  ממאה  אחת  כל  שעל  נרמז 
להיאמר בשניים – האחד מברך ומשנהו עונה אמן כנגדו. 
לפי שעניית אמן היא חלק מהברכה (ראה רמ"א או"ח קסז ב; 

משנ"ב שם כ)].

ר'  הרבי  של  פירושו  עם  אחד  בקנה  הדברים  ועולים 
זושא מאניפולי לדברי הגמרא (ברכות מה א): "העונה אמן, 
לא יגביה קולו יותר מן המברך"; לפי שכוונת הלב היא 
העיקר, על כן לא יגביה אדם את קולו יותר ממה שהוא 

מתלהב בליבו. 
'נועם מגדים'; 'דברי יחזקאל' [שינובה] אגדות הש"ס ברכות מה א

את  להזכיר  המקום  כאן  הלב,  כוונת  בעניין  בעוסקנו 
ביאורו של המאירי (נזיר סו ב) למאמר חכמים (שם): "גדול 
המברך  הלוא  שלכאורה,  המברך";  מן  יותר  אמן  העונה 
עושה את עיקר המעשה, ומדוע העונה אמן גדול ממנו? 
שבירך  כמי  שדינו  מלבד  אמן,  ועונה  שהשומע  אלא, 
בעצמו, גדול הוא מהמברך, לפי: "שברוב פעמים כוונת 
ועל  המדבר,  מכוונת  יותר  גדולה  לשמוע  אוזן  המטה 

סמך זה אמרו 'גדול העונה יותר מן המברך'". 
'והראנו בבנינו' – בהעמדת דלתותיו

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)
והבערת  ההקרבה  יהיה  בו  עבודה,  בית  לבנות  "שציוונו 
והקבוץ  לרגל  והעליה  ההליכה  יהיה  ואליו  תמיד,  האש 
(ספר  מקדש'"  לי  'ועשו  יתעלה:  אמרו  והוא  שנה...  בכל 

המצוות לרמב"ם מ"ע כ). 

מבקשים:  אנו  הרגלים  שלושת  של  מוסף  בתפילת 
בתקונו".  ושמחנו  בבנינו  והראנו  כבתחלה...  ביתך  "בנה 
עתיד  השלישי  המקדש  בית  הלוא  להבין:  יש  ולכאורה 
לרדת מן השמיים כשהוא בנוי (רש"י סוכה מא א), ומדוע 
אנו מבקשים: "ושמחנו בתקונו" – וכי לאיזה תיקון 

הוא יהיה זקוק?
ביאר מהרי"ל דיסקין:

אכן, כיוון שבניית בית המקדש היא אחת מרמ"ח מצוות 
ב),  סא  נידה  (ראה  לבוא  לעתיד  אף  נקיימה  בוודאי  עשה, 
מה  זמן  כי  מבואר  שם)  רש"י  ע"פ  א,  ט  (סוטה  בגמרא  וכיצד? 
קודם החורבן שקעו דלתות בית המקדש ונגנזו במעמקי 
האדמה. ויש לומר כי לאחר שיֵרד בית המקדש השלישי 
במקומם,  אותם  נקבע  ואנו  לעינינו,  אלו  שערים  יתגלו 
שאומרת  כפי  המקדש.  בניין  מצוות  את  נקיים  ובכך 
כתיקון  נחשבת  דלתות"  ש"העמדת  ב)  נג  (ב"ב  הגמרא 

חשוב המועיל לקנות בית בקניין חזקה.
על זאת אנו מבקשים בתפילתנו על בניין בית המקדש: 
"ושמחנו  השמיים,  מן  בנוי  בירידתו   – בבנינו"  "הראנו 

בתקונו" – זכנו לתקנו ולהשלימו בקביעת דלתותיו. 
מהרי"ל דיסקין עה"ת, בהעלותך

'הצילנו משכ"ן רע'
"ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית 

ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" (כה ט)
פירש הגר"א:

כלי ה'משכן' נרמזו בשמו – 'משכן'; ה'מ"ם' רומזת ל'ארון' 
המכונה: "ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשמֹה" (שה"ש ג ז, וראה רש"י שם), ה'שי"ן' 
ל'שלחן', ה'כ"ף ל'מזבח' המכונה 'כסא ה'' (ראה ירמיה יז יב; 
אבות דר"נ כו ב), וה'נו"ן' ל'מנורה' שבה היו מדליקים נרות. 
בעוונותינו כיום רק ה'ארון' קיים בדמות התורה שנותרה 
מזבח  שולחן,   – החסרים  הכלים  שלושת  וכנגד  בידינו, 

ומנורה, תיקנו לנו שלוש תפילות ביום.
כנגד  "תפלות  ב):  כו  (ברכות  באומרם  חכמים  כיוונו  לכך 
החסרים  הכלים  שלושת  כנגד  כלומר  תקנום",  תמידין 
"ֶלֶחם  ל):  כה  (שמות  נאמר  בשולחן  "תמיד":  בהם  שנאמר 
(ויקרא ו ו): "ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל  ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד", במזבח 
ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה", ובמנורה (שמות כז כ): "ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד". 
ח  (ברכות  חכמים  אמרו  אשר  את  אף  להסביר  ניתן  בכך 
שם  נכנס  ואינו  בעירו  הכנסת  בית  לו  שיש  מי  "כל  א): 
כנגדו  חכמים  נקטו  מדוע  רע";  שכן  נקרא   – להתפלל 
שלושת  של  התיבות  שראשי  משום  זו?  לשון  דווקא 
'שכ"ן':  הם  התפילות  שלוש  נתקנו  שלזכרם  הכלים 

שולחן, כיסא [מזבח], נר [מנורה].
'פעלתי השמיני' [למגיד מפלאצק תלמיד הגר"א] ח"ב עמ' תפ

ברכה על עשיית הכלים
"וְָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה 

ָוֵחִצי קָֹמתֹו" (כה כג) 
חידש רבי מרדכי הכהן מצפת:

על  מברכין  היו  עושין  שהיו  וכלי  כלי  כל  שעל  "ואפשר 
כלי  עשיית  על  וצונו  במצוותיו  קדשנו  אשר  עשייתו: 

'שפתי כהן'פלוני".

פרשת תרומה
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פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

חּו

פני ם
בית מקדש מעט

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)
בזוהר הקדוש (נשא קכו א) דרשו מכך שנאמר: "ְוָעׂשּו 
ִלי ִמְקָּדׁש" – סתם, ללמדך שכל בתי הכנסת שבעולם 
שבית  אנו  מוצאים  בגמרא  אף  מקדש.  נקראים 
הכנסת נקרא 'מקדש', וכפי שדרשו חכמים (מגילה כט 
א) את הפסוק (יחזקאל יא טז): "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט 
ובתי  כנסיות  בתי  "אלו   – ָׁשֽם"  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָּבֲאָרצֹות 
מדרשות שבבבל". רבי מרדכי הכהן מצפת ביאר על 
'משכן'  ולא  מקדש"  לי  "ועשו  נאמר  מדוע  זאת  פי 
אף כי בעשיית המשכן עסקינן, זאת משום שכאמור 
נרמז כאן ציווי לכל הדורות לבנות בתי כנסיות ובתי 

מדרשות. 
ואכן, לכל אורך שנות הגלות שורה השכינה על עם 
דוד  רבי  המדרשות.  ובתי  בתי כנסיות  בתוך  ישראל 
בפסוק  רמז  לכך  מצא  אף  מתאפיללת  אבוחצירא 
תיבות:  ראשי  'בתוכם'  בתוכם".  "ושכנתי  שלפנינו: 

'בתי כנסיות ובתי מדרשות'. 
בנוגע להשראת השכינה בבית הכנסת אמרו חכמים 
בבית  בא  הוא  ברוך  שהקדוש  "בשעה  ב):  ו  (ברכות 
הכנסת ולא מצא בה עשרה, מיד הוא כועס. שנאמר 
(ישעיהו נ ב): 'ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה'". 

הוא  ברוך  שהקדוש  הגמרא  לומדת  מהיכן  ותמוה, 
כועס כשאינו מוצא עשרה, הלוא הכתוב נקט 'איש' 
ראשי  'אי"ש'  (שם):  המהרש"ל  תירץ  יחיד?  בלשון 
תיבות: 'אמן יהא שמיה', והרי עניית 'אמן יהא שמיה 

רבה' אינה אלא בעשרה.
אחר:  באופן  זאת  ביאר  מבאבוב  ציון'  ה'קדושת 
שעונים  'י'  תיבות:  ראשי   – אי"ש"  ואין  באתי  "מדוע 
אמן', שכן המילה השכיחה בבית הכנסת היא 'אמן', 
ואף בני ישראל מכונים בלשון הנביא (ישעיה כו ב): "גוי 

צדיק שמר אמנים". 
וכבר כתב ה'חפץ חיים' בספרו 'נדחי ישראל' (פ"ה) על 

תדירות ה'אמן' בבית הכנסת:
עשיריות  כמה  עוד  לו  יתרבה  בציבור  יתפלל  "אם 
מצוות בכל יום מאמנים שעונה על כל ברכה וברכה 
ששומע. והם: ט"ז של ברכות השחר, ועוד ד' אמנים 
עד שמונה עשרה, וי"ט אמנים של חזרת הש"ץ, ועוד 
תפילת  בכל  שיש  הקדישים  של  אמנים  וכמה  כמה 
מתפילת  אמנים  לששים  קרוב  שעולה  ציבור... 
שחרית לבד. וגדול זכות השומר לענות אמן על כל 
ברכה ששומע, כמו שאמרו חז"ל שעבור זה פותחין 

לו שערי גן עדן..."
'שפתי כהן'; 'פתח האוהל'; 'קדושת ציון' [באבוב] ח"ב עמ' קח

319פרשת תרומה תש"פ

ברכות השחר בחברותא – כי לברכה צריך שניים! 

כיצד מברכין? בשניים!
כל ברכה הנאמרת במהלך היום

החל מברכות השחר ועד ברכת המפיל
צריכה להיאמר בשניים – האחד מברך ומשנהו עונה אמן כנגדו. 

לפי שעניית אמן היא חלק מהברכה 
(ראה: רמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב שם כ).
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מפי  נשמע  שלפניכם  המפעים  ההשגחה  סיפור 
הגאון הנודע רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה 

של רמת אלחנן וראש הכולל 'בית דוד' חולון.
הסיפור מתחיל ביום חמישי לפרשת בהר. בשעת 
ר'  של  בכיסו  הפלאפון  צלצל  מוקדמת  בוקר 
לקו  ומעבר  באלעד,  המתגורר  חינוך  איש  משה, 
ר'  אחיו  של  המרץ  ומלא  המוכר  קולו  נשמע 
אליהו המתגורר באחת מהערים הנידחות בארצות 
הברית. רבי משה הופתע; מה גרם לאחיו להתקשר 
אליו באמצע יום בהיר? והאח הסביר: "התקשרתי 
דחופה.  לעזרה  הזקוק  וידידי  שכני  בעבור  אליך 
הלומד  אמריקאי  בחור  לביתו,  שידוך  לו  הוצע 
אודות  על  זה  ביררו  הצדדים  בירושלים.  בישיבה 
אולם  בהחלט.  מתאימות  נראות  והמשפחות  זה, 
שיוכל  בארץ  וקרוב  מכר  שום  לידידי  שאין  כיוון 

לברר על הבחור, השידוך 'תקוע' כבר זמן רב.
הקודש  בארץ  המתגורר  אח  לי  שיש  שמע  ידידי 
מאיש  מתאים  אין  כי  והחליט  בחינוך  ועוסק 
הבחור.  של  קנקנו  על  לתהות  כדי  כמוך  חינוך 
לנסוע  תוכל  אם  ושואל  ליבו  מעומק  מבקש  הוא 
הבחור  לומד  שבה  לישיבה  לירושלים  בהקדם 

ולשוחח עימו כדי לעמוד על טיבו".
ר' משה לא ידע אם לצחוק או לבכות... 

מירושלים  המרחק  שאומנם  לידידך  "תסביר 
ישראל  ארץ  שבין  מהמרחק  בהרבה  קטן  לאלעד 
לארצות הברית, אולם בכל זאת, מסע שכזה יבזבז 
לי כמחצית היום, בזמן שלצערי אין לי אף לא שעה 
אחת פנויה... מה גם שלא נראה לי שיש באפשרותי 
להתחבר  קצר  זמן  ותוך  מוכר  בלתי  בחור  לאתר 
איתו ולשוחח עימו שיחה גלויית לב שדרכה אוכל 

לתהות על קנקנו. זהו דבר לא מעשי".
לאחיו,  משה  ר'  הציע  שיתפלל",  לחברך  "תאמר 
פתרון  לו  למצוא  יוכל  בוודאי  הוא  ברוך  "הקדוש 

בדרכיו שלו".
לידידו  מייד  התקשר  אליהו  ר'  הסתיימה.  השיחה 
מעשי  אינו  הרעיון  כי  הסביר  לתשובה,  שציפה 
הדברים  את  קיבל  הידיד  להתפלל.  לו  והציע 
בתמימות. "אין בעיה, אתפלל!" הוא אמר, ומדיבור 
למעשה החל מיד להתפלל לפני ה' שימציא לו את 

הדרך הנאותה לברר על אותו הבחור.
ובינתיים, בארץ הקודש המשיך הסיפור והתגלגל:

בישיבות נהוג לקיים אחת לחודש 'שבת חופשית' 
שבה שבים הבחורים לביתם להחליף כוח. בחורים 
שהוריהם אינם גרים בארץ, מתארגנים בדרך כלל 
יקרים  יהודים  של  בבתים  ומתארחים  בקבוצות 
של  טעם  ולחוש  אווירה  להחליף  כדי  חסד  בעלי 

שבת ביתית.
ראובן ושמעון, שני בחורים אמריקאיים הלומדים 
במודיעין  המתגורר  חברם  עם  סיכמו  בירושלים, 
שישי  ביום  בביתו.  להתארח  שיבואו  עילית 
מירושלים  הנוסע  האוטובוס  על  הבחורים  עלו 
התקשרו  הדרך  של  ובעיצומה  עילית,  למודיעין 
לחברם להודיעו כי הם בדרכם אליו. אלא כששמע 
נבהל,  הוא  ווי",  "אוי  פניו:  חוורו  קולם  את  החבר 
כעת  ואני  השתנו  שתוכניותיי  לעדכנכם  "שכחתי 

בדרכי לבית חמי שבירושלים..."
הדרך  של  זה  בשלב  עצות.  אובדי  היו  הבחורים 
כבר לא היה יכלו לשוב לירושלים. בצר להם הם 
נזכרו שיש יהודי נכבד בירושלים הדואג לאירוחים 
לשבת לבחורי חו"ל. הם השיגו מחבר את מספרו, 
אולם  העגום.  סיפורם  את  וסיפרו  אליו  התקשרו 
יכול  "אני  להם.  לעזור  כיצד  רעיון  היה  לא  לאיש 
מכיר  איני  אולם  בירושלים,  אכסניות  לכם  לסדר 
אתכם.  לארח  שיוכל  עילית  במודיעין  מישהו 
"בני,  התעוררו,  שרחמיו  האיש  אמר  מה",  יודעים 
רחוקה  אינה  אלעד  אלעד.  בעיר  מתגורר  יעקב, 
ישמח  רחב  בלב  שניחן  ובני  עילית,  ממודיעין 
לארח אתכם". הבחורים רשמו את מספר הטלפון 
לבקשתם  נענה  הוא  ואכן,  ליעקב.  והתקשרו 
מהם  וביקש  כתובתו  את  מסר  הוא  בשמחה. 

להתקשר אליו כשיגיעו לאלעד.
בצומת  הבחורים  ירדו  יעקב,  להם  שהציע  כפי 

שילת מתוך תקווה להספיק את האוטובוס הנוסע 
הספיקו  רדתם  שעם  אלא  לאלעד.  מירושלים 
לראות את שובל העשן של האוטובוס שעליו קיוו 

לעלות. האוטובוס האחרון חלף עבר.
לאלעד.  להגיע  הבחורים  הצליחו  דרך  לא  בדרך 
הידפקו  הנרות  הדלקת  זמן  לפני  השעה  כמחצית 
את  שכסס  מיטיבם  של  ביתו  דלת  על  הבחורים 

ציפורניו במתח.
השהייה  לב.  ורחב  נפלא  כמארח  התגלה  יעקב 
יחדיו  שרו  הם  ולבבית.  נעימה  הייתה  במחיצתו 

זמירות שבת, ובין לבין שוחחו בדברי תורה. 
להצטרף  לבחורים  המארח  הציע  הסעודה  לאחר 
שם  מתפלל,  הוא  שבו  הכנסת  לבית  אליו 
של  ל'זיץ'  שבת  ליל  בכל  המתפללים  מתאספים 

עונג שבת, בשירה ובדברי תורה.
על  ואורחיו  יעקב  התיישבו  הכנסת  לבית  בהגיעם 
משה,  ר'  החינוך  איש  חברו,  לצד  אקראי,  ספסל 
שקיבל את פני האורחים במאור פנים. להפתעתו 
לאורחיו  משה  ר'  בין  השיחה  כי  יעקב  הבחין 

מתארכת מאוד. 
למחרת בבוקר ניגש יעקב לר' משה וביקש להבין 
הבחורים  עם  בשיחה  גדול  כה  עניין  מצא  מדוע 
שסיפר  הסיפור  כך?  כל  השיחה  התארכה  ומדוע 

לו ר' משה היה מדהים:
בחור  על  ידידו  בעבור  לברר  ממני  ביקש  "אחי 
דרך  לו  שאין  וכיוון  בירושלים,  הלומד  אמריקאי 
באפשרותי  היה  לא  מתעכב.  השידוך  עליו  לברר 
מידידו  לבקש  לו  הצעתי  כן  ועל  לו,  לסייע 

שיתפלל...
לאחר  הישועה;  תבוא  מהר  כמה  עד  ידעתי  לא 
שבליל שבת הושבת את הבחורים לצידי, בירכתי 
אותם  שאלתי  מכן  ולאחר  עליכם',  ב'שלום  אותם 
הם  כי  לי  השיבו  הם  כאשר  לימודם.  למקום 
אותי  אחזה  בירושלים,  פלונית  בישיבה  לומדים 
לומד  שבה  הישיבה  זו  הייתה  עצומה.  התרגשות 
הבחור המבוקש. בהמשך השיחה, כאשר הבחורים 
הזדהו בפניי בשמם התרגשתי עוד יותר; אחד מהם 
הזדהה בשם המדויק של הבחור שאודותיו ביקשו 

ממני לברר... 
פתחתי עימו מיד בשיחה ידידותית, מבלי שגיליתי 
נוכחתי  מאוד  מהר  ה'  ובחסדי  מטרתי,  את  לו 
בדיוק  המתאים  מצוין,  בבחור  מדובר  כי  לדעת 

לדרישותיהם של הצד המברר".
את  לכבוש  משה  ר'  היה  יכול  לא  זו  בנקודה 
ממש!  פרטית  השגחה  זו  "הן  ואמר:  התפעלותו 
לא יכולתי לנסוע לירושלים לברר, ובכוח התפילה 
אליי,  במיוחד  הבחור  את  הוא  ברוך  הקדוש  שלח 
מאמין  היה  מי  לצידי.  אותו  הושיב  ועוד  לאלעד, 

שדבר כזה יכול לקרות?!"
יעקב  לו  סיפר  כאשר  יותר  עוד  הופתע  משה  ר' 
לאלעד.  להגיע  אמורים  היו  לא  כלל  הבחורים  כי 
עילית,  במודיעין  לשבות  חשבו  הם  "מלכתחילה 
הם  דרך  לא  ובדרך  תקום  היא  ה'  עצת  אולם 

התגלגלו לביתי שבאלעד".
ליעקב  הבחור  התקשר  מכן,  לאחר  כשבועיים 
אחד  הוא  ואתה  התארסתי,  טוב,  "מזל  לו:  וא מר 

מהמחותנים..." 
מבין,  כאינו  יעקב  עצמו  עשה  הפירוש?"  "מה 

והבחור סיפר:
בשבת,  אצלך  שנתארח  סובב  הוא  ברוך  "הקדוש 
מכירי  של  קרוב  שהוא  יהודי  נפגוש  שבת  ובליל 
צד הכלה. הלה התבקש לברר עלינו ולא ידע כיצד 
כבר  פרטית.  בהשגחה  אליו  והגענו  זאת,  לעשות 
ביום ראשון שלאחר מכן עליתי על המטוס, ועתה 

נסגר השידוך למזל טוב". 
'ווי העמודים וחשוקיהם' חלק נו עמ' קטו

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססייפפומעמעשה אמונים ם
בקשות 'הרחמן' (ד)

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

שידוך שנוצר בהשגחה פרטית
  'ברכה מרובה בבית הזה'

בשל מידת הרחמים השורה בשעת 
מוסיפים  אנו  'הרחמן',  אמירת 
הוא:  ברוך  מהקדוש  ומבקשים 
ברכה  לנו  ישלח  הוא  "הרחמן 
זה  שולחן  ועל  הזה  בבית  מרובה 
ברכה  שישלח   – עליו"  שאכלנו 
את  וישרה  אוכלים  אנו  שבו  בבית 
עליו,  שאכלנו  השולחן  על  ברכתו 

שלעולם לא יחסר מעליו כל טוב.
"הוא  מדגישים:  שאנו  הסיבה  את 
מה  פי  על  לבאר  ניתן  לנו"  ישלח 
(פרשת  כהן'  'שפתי  בספר  שפירש 
אבינו  שיעקב  הסיבה  את  ויצא) 
כ):  כח  (בראשית  בבקשתו  הדגיש 
ללבש",  ובגד  לאכל  לחם  לי  "ונתן 
ובגדים  מזון  לאדם  יש  לעיתים  כי 
מהם  ליהנות  יכול  אינו  אך  בשפע, 
כן  על  בזה.  וכיוצא  חולי  מחמת 
דייקא.  ו'ללבש'  'לאכל'  ביקש 
שאנו  כאן,  אף  לפרש  יש  זה  לפי 
ברכה  ה'  לנו  שישלח  מבקשים 
מרובה בביתנו – שאנו נוכל ליהנות 

מהברכה ('לחם רב', ברהמ"ז).
את  זה  באופן  שפירשו  אף   יש 
ומבקשים  כופלים  שאנו  הסיבה 
זה  שולחן  "על  גם  הברכה  שתחול 
ביקשנו  שכבר  אף  עליו",  שאכלנו 
בכלל  הוא  וה'שלחן'  הזה"  "בבית 
יש  שלעיתים  משום  אלא  ה'בית'. 
מחמת  אך  בביתו,  ברכה  לאדם 
על  לאכול  אפשרות  לו  אין  חולי 
שולחנו, ולכך אנו מבקשים גם "על 
שולחן זה", שנוכל ליהנות מהברכה 
ענייני  יהודה'  ('שארית  ונחת  בבריאות 

נישואין).

תיבות  כי  שפירשו  יש  רמז   בדרך 
עשר  לשנים  רומזות  הזה'  'בבית 
בית  הוא   – 'בית'  ישראל;  שבטי 
לפי  י"ב.  בגימטרייה  ו'זה'  ישראל, 
זה פירשו שאף תיבת 'זה' הנאמרת 
שאכלנו  זה  שלחן  "ועל  בבקשת: 
הפנים  לחם  לשולחן  רומזת  עליו", 
"זה  כב):  מא  (יחזקאל  נאמר  שעליו 
והיו  ה'",  לפני  אשר  השולחן 

מונחות עליו י"ב חלות כמניין 'זה'.
הברכה  הושפעה  מהשולחן 
לפרנסת העולם כולו, כנרמז בלשון 
הכתוב: "ומציון יסעדך" (תהילים כ ג), 
אנו  זה  שב'הרחמן'  נמצא  ולפיכך 
בית  את  שיבנה  ה'  לפני  מתפללים 
המקדש במהרה וישיב את העבודה 
לא  לעולם  כך  ידי  ועל  לירושלים, 
שלום'  ('בריתי  מישראל  ברכה  תחסר 

[לר"פ שטיינר] פר' תולדות).

כתב  כז)  ס"ק  (קצג  ברורה'  ב'משנה 
יאמר  הגוי  בבית  שהמתארח 
ברכה  לנו  ישלח  הוא  "הרחמן 
עד  ובישיבתנו  בהליכתנו  מרובה 
(סח  ערוך'  שולחן  [וב'קיצור  עולם 
ובמקום  הליכתנו  "במקום  כתב:  י) 
ישיבתנו"] (וראה 'חשוקי חמד' ברכות מו א 

לעניין האוכל במקום פתוח או באווירון).

'אליהו הנביא זכור לטוב'
ב'הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו 
מהקדוש  אנו  מבקשים  הנביא..." 
את  במהרה  בנו  שיקיים  הוא  ברוך 
ָאֹנִכי  "ִהֵנּה  כג):  ג  (מלאכי  הבטחתו 
ִלְפֵני  ַהָנִּביא  ֵאִלָיּה  ֵאת  ָלֶכם  שֵֹׁלַח 
וישלח  ְוַהּנֹוָרא",  ַהָגּדֹול  ה'  יֹום  ּבֹוא 
לנו את אליהו הנביא זכור לטוב כדי 

שיבשרנו על בוא הגאולה. 
תמיד  מוסיפים  שאנו  הסיבה  את 

לשמו של אליהו הנביא את התואר: 
שהוא  הרוקח,  ביאר  לטוב'  'זכור 
ישראל  בני  על  שכיפר  שמאז  לפי 
אליהו)  הוא  ופינחס  יג,  כה  (במדבר  במדבר 
אליהו  עומד  הזה,  היום  עצם  ועד 
ישראל  של  עוונותיהם  את  ומכפר 

('סידור הרוקח'). 

שמלבד  לפי  שהוא  ביארו  עוד 
שאנו זוכרים את הטובות הגדולות 
עוד  בימיו,  לישראל  שנעשו 
הגדולה  לטובה  אנו  ממתינים 
הוא  שעתיד  ביותר  והעצומה 
לעשות עימנו לעתיד לבוא, כאשר 
יבוא ויבשרנו על ביאת המשיח וקץ 

הגלות, אמן ('אוצר התפילות').

'בשורות טובות' – בלשון רבים
כלפי מה אנו מבקשים: "ויבשר לנו 
רבים?  בלשון   – טובות"  בשורות 
ימות  על  א)  נ  (פסחים  חכמים  אמרו 
העולם  הזה  כעולם  "לא  המשיח: 
בשורות  על  הזה  העולם  הבא; 
טובות אומר: 'ברוך הטוב והמטיב', 
ועל בשורות רעות אומר: 'ברוך דיין 
הטוב  כולו  הבא  לעולם  האמת'. 
שזו  לומר  יש  זה  לפי  והמטיב". 
טובות'  'בשורות  בבקשת:  כוונתנו 
ניכרות  שהיו  הבשורות  על  הן   –
שחשבנו  אלו  על  והן  כטובות  לנו 
הן  גם  אליהו  כשיבוא  אך  כרעות, 
('יפה נדרשת' נישואין ב'  יתבררו כטובות 

עמ' צג).

'מי שטרח בערב שבת 
יאכל בשבת...'

שאנו  הסיבה  את  שביארו  יש 
 – בביתנו  הברכה  על  מבקשים 
מרובה  ברכה  ישלח  הוא  "הרחמן 
בבית..." לפני הבקשה על הגאולה, 
שמתעוררים  אנשים  קיימים  כי 
בשעת  רק  הגאולה  בוא  על  לבקש 
צרה כדי להיגאל ממנה. על כן אנו 
מרובה  "ברכה  לבקש:  מקדימים 
והשפע  הברכה  ומתוך  הזה",  בבית 
המובטחים לנו אנו מבקשים באמת 
והרמת  המשיח  ביאת  על  ובתמים 
קרן דוד (רבי צבי אריה פרידמן דומ"ץ מונסי, 

קובץ המאור סט א עמ' כה).

ה'חפץ  מעורר  ממכתביו  באחד 
חיים':

אנו  בשנה  פעמים  לאלף  קרוב 
'הרחמן  המזון:  בברכת  מבקשים 
הנביא'.  אליהו  את  לנו  ישלח  הוא 
מבקשים  אנו  ובתמים  באמת  ואם 
בושה  תכסנו  שלא  כדי  אזי  זאת, 
שתתמלא  שעה  באותה  וכלימה 
בקשתנו, עלינו החובה לבדוק בדקי 
הטומאה  את  מאיתנו  ולבער  בתינו 
נהיה  כאשר  שרק  כיוון  והכפירה. 
אזי  לביאתו  ומזומנים  מוכנים 
גואל  הוא  ברוך  הקדוש  לנו  ישלח 
וחלילה  אמן.  בימינו,  במהרה  צדק 
אדם  לאותו  דומה  הדבר  יהא  שלא 
לסעודתו,  רבים  אורחים  שהזמין 
החל  ובאו,  טרחו  כשכולם  ורק 
הלוא  הסעודה.  צורכי  את  להכין 
אין לתאר את גודל הבושה שתהיה 
מדוע  בפניו,  יתרעמו  כשאורחיו  לו 
ריק...  לשולחן  לבוא  הטרחתנו 
עמ'  חיים  מהחפץ  ומכתבים'  מאמרים  ('ליקוטי 

כח)

פנינים וביאורים  לברכת המזון תעתענה אמונים 
'הר שות

פפנננינ ם 


