
'נר למאור' – מן התורה
"ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד" (כז כ)

שלעולם  כהבטחה  נשמעת  תָּמִיד"  "נֵר  הכתוב  לשון 
המקדש  חרב  הלוא  להבין,  ויש  במקדש.  נר  ידלוק 
בעוונותינו? ביאר השל"ה הקדוש כי רמזה התורה בכך 
"מקדש  המכונה  הכנסת  בבית  נרות  הדלקת  למצוות 
מעט" בשעת התפילה – שהיא כנגד עבודת הקורבנות 

בבית המקדש (ברכות כו ב). 
הראבי"ה  הביא  אשר  את  כאן  לצטט  טעם  בנותן  יש 

מדברי חכמינו זיכרונם לברכה (ראה ירושלמי שביעית ג ז):
"כתוב אחד אומר (דברי הימים א ח לג): 'ְוֵנר הֹוִליד ֶאת ִקיׁש', 
וכי  ֲאִביֵאל';  ֶּבן  'ִקיׁש  א):  ט  א'  (שמואל  אומר  אחד  וכתוב 
אביאל  אלא,  שמו?  היה  'אביאל'  והלא  שמו,  היה  'נר' 
המדרש  ובבית  הכנסת  בבית  נרות  להדליק  רגיל  היה 
בנו  בן  שאול  זכה  זה  ובזכות  האפילות  ובמבואות 

ראבי"ה סי' ר; 'של"ה' דרך חיים תוכחת מוסרלמלכות, ולכן נקרא שמו נר".

'ומלמד לאנוש בינה'
"ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה 

ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" (כח ג)
כתב הטור (או"ח קטו) כי אנשי כנסת הגדולה סידרו שבע 
עשרה תיבות בברכת החוכמה – 'אתה חונן', כנגד שבע 
הלב  בחכמי  העוסק  זה  פסוק  שמונה  התיבות  עשרה 

שעסקו במלאכת המשכן וכליו.
זו  בברכה  משתמשים  שאנו  הסיבה  את  נבין  זו  בדרך 
לאנוש  "ומלמד   – כך  כל  מצוי  שאינו  'אנוש'  בתואר 
ָחְכָמה"  רּוַח  ִמֵּלאִתיו  "ֲאֶׁשר  שהתיבות:  כיוון  בינה"? 
שנאמרו בפסוק זה מכוונות כלפי בצלאל, ככתוב (להלן 
רּוַח  אֹתֹו  ָוֲאַמֵלּא  ְבַּצְלֵאל...;  ְבֵשׁם  ָקָראִתי  "ְרֵאה  ב-ג):  לא 
ֱאקִים ְבָּחְכָמה", והלוא אמרו חכמים (שמ"ר מח ד) שאף 
על  נאמר  ֶבֱאנֹוׁש"  ִהיא  רּוַח  "ָאֵכן  ח):  לב  (איוב  הפסוק 

'יחלק שלל' בצלאל, לכך תיקנו בברכה זו לשון 'אנוש'.

'מחשבה טובה' אינה 'הפסק'
"ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו" (כח ח)

בדרך רמז פירש רבנו אפרים: 
ָעָליו  "ֲאֶׁשר  מצווה,  לקיים  החושב   – ֲאֻפָּדתֹו"  "ְוֵחֶׁשב 
וכפי  עשאה.  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה   – ְּכַמֲעֵׂשהּו" 
הקדוש   – טובה  שמחשבה  א)  מ  (קידושין  חכמים  שאמרו 
ברוך הוא מצרפה למעשה, ומחשבה רעה – אין הקדוש 

ברוך הוא מצרפה למעשה.
ביסוד זה ביאר רבי אליהו שיק רבה של לידא את שיטת 
בתפילת  העומד  כי  ברוך)  אומר  הוא  ד"ה  ב  לח  (סוכה  רש"י 
שמונה עשרה ושומע קדיש או קדושה מפי שליח 

שאומר  למה  ולכוון  בשתיקה  להמתין  עליו  הצבור, 
יהא  ו'אמן  קדושה  חובת  ידי  יצא  ובכך  הציבור,  שליח 

שמה רבא', מדין 'שומע כעונה'.
בעלי התוספות (ברכות כא ב ד"ה עד) תמהו על רש"י שאם 
כ'הפסק'  זו  ענייה  נחשבת  לא  מדוע  כעונה,  דינו  אכן 
לתרץ,  אפשר  האמור  ולפי  עשרה?  שמונה  בתפילת 
נחשבת  שבקדושה  דברים  אמירת  שלגבי  שאף 
השתיקה כ'מחשבה טובה' שהקדוש ברוך הוא מצרפה 
היא  השתיקה  דין  האסור,   – ה'הפסק'  לעניין  למעשה, 
כ'מחשבה רעה' שאינה מצטרפת למעשה, ולפיכך אינה 

נחשבת כהפסק.
'נחל קדומים'; 'עין אליהו' שבת קנא א

לזכור את ה' במאה הברכות
"ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ה' ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן" 

(כח יב)

השבטים  את  הוא  ברוך  הקדוש  שיראה   – "'לזכרן' 
כתובים לפניו ויזכור צדקתם" (רש"י). 

הזכרה זו למה היא נצרכת, וכי יעלה על הדעת חלילה 
שיש שכחה לפני כיסא כבודו?

ביאר המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין: 
שהוא  שכפי  לישראל,  להורות  הוא  ברוך  הקדוש  רצה 
קבע את שמם על החושן כדי לזוכרם, אף שבוודאי אין 
פעולות  מצידם  לעשות  מצווים  הם  כך  לפניו,  שכחה 
והמפורסמת  הידועה  העובדה  את  יזכרו  שבאמצעותן 
תיקנו  כך  משום  לעולם.  ומנהיג  בורא  שיש   – לכול 
ושוב  שוב  שנזכור  כדי  ברכות,  מאה  לברך  חכמים  לנו 
מיהו הזן והמפרנס אותנו, מחיה אותנו ומספק את כל 

'אור יחזקאל' ח"ה עמ' רפאצרכינו.

קרבנות על פי 'הדיבור'
"ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח 

ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם" (כט א)
יכולה  שכן  כמיותרת,  לכאורה  נראית  "ַהָּדָבר"  תיבת: 

הייתה התורה לכתוב: "ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה"?
פירש רבנו בחיי כי בכך רמזה התורה על היום שבו לא 
להקריב  יוכלו  שבהם  מקדש  או  משכן  לישראל  יהיו 
ֲאֶׁשר  "ַהָּדָבר  באמצעות  כפרתם  תהיה  שאז  קורבנות, 
הקריבו  כאילו  להם  ייחשב  אשר  הדיבור   – ַּתֲעֶׂשה" 
כהקרבת  הנחשב  החטא  על  הווידוי  הוא  הלוא  קרבן, 
פרים, ככתוב (הושע יד ג): "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל 
ָפִרים  ּוְנַׁשְּלָמה  טֹוב  ְוַקח  ָעֹון  א  ִּתּׂשָ ָּכל  ֵאָליו  ִאְמרּו  ה' 
יקרא  "והוידוי  חרדים:  ספר  בעל  כתב  וכן  ְׂשָפֵתינּו". 

קרבן דכתיב: 'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'".
'כד הקמח' ערך וידוי; רבנו בחיי; 'חרדים' מצוות התשובה פרק ב

פרשת תצוה

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם
'אמן' – ה'יהלום' שבכתר התפילה

ִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח) "ְוַהּטּור ַהּׁשֵ
רמז  'אמן'.  בגימטרייה  'יהלום'  אמרו:  רשומות  דורשי 
לחשיבותה של ה'אמן' כפי שאמרו חכמים (דב"ר ז א): "אין 
גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים". 
כיהלום  היא  ה'אמן'  כך  בחושן,  שובץ  שה'יהלום'  כפי 
עם ישראל בכל  המשובץ בכתר התפילה שאותו מגישים 
בתפילת  שאומרים  כפי  עולם,  של  מלכו  לפני  ויום  יום 

מוסף של שבת "כתר יתנו לך ה' אלוקינו..."
וכך היה אומר ה'אוהב ישראל' מאפטא: 

של  מעלתה  גודל  את  להעריך  יודע  אדם  אין  הזה  בעולם 
שת  אינו  ולעיתים  לרוב,  ברכות  הוא  שומע  אמן;  עניית 
ליבו לענות אמן אחריהן. בבואו לעולם העליון, עת ייווכח 
'אמן' לפני ה', בוודאי יתחרט  לראות עד כמה חשובה כל 
מידי.  מאוחר  יהיה  אז  אך  שהפגין,  הזלזול  על  מאוד  עד 
משולים אנו לאדם שנקלע למקום שבו מתגלגלות אבנים 
יקרות כחול אשר על שפת הים, ובסכלותו לא שת אל ליבו 
להתכופף, להרים אחדות מהן ולקחת אותן למקום מגוריו 
הצער  את  כי  לדעת  עלינו  רב.  בהון  נאמד  שוויין  ששם 
שחש אדם זה בשובו לביתו, נחוש אף אנו בשובנו לעולם 
העליון, כשניווכח לדעת מה רב ערכה של כל עניית אמן. 

נשא  ובכה  ילך  "הלוך  ו):  (קכו  בתהילים  הכתוב  רמז  לכך 
משך הזרע בא יבא ברנה נושא אלמתיו". המזלזל בעניית 
עולמו,  לבית  ילך"  "הלוך  כאשר  אזי  הזה,  בעולם  אמן 
"ובכה" – יבכה ויתחרט על שלא השכיל לאסוף עוד ועוד 
אמנים. אולם מי שהוא "נשא משך הזרע" – שבעודו בעולם 
קטנה,  מילה  היא  ש'אמן'  שאף  בעובדה  להכיר  זכה  הזה 
כן  ועל  ענק,  עץ  להצמיח  שעתיד  קטן  כ'זרע'  היא  הרי 
הקפיד להקשיב היטב לכל ברכה ולענות אמן אחריה, אזי 
"בא יבא ברינה" לעולם העליון, כשהוא "נושא אלמתיו" – 

את אותן רבבות אמנים שגדלו ונעשו כאלומות גדולות.
'ספר הפנים' [לר"י מאוסטרהא] אות לא; 'שערי נסים' ח"א עמ' רפא

'ונשמע קולו' – ב'אמן'
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוא ָימּות" 

(כח לה)

רבי חיים אפרים בלאיטי הי"ד מדייני טורנליא שבסלובקיה 
דרש מכתוב זה רמז על מעלתה של עניית אמן: 

מובטח  'אמן',  בעניית   – ה'"  ִלְפֵני  קֹולֹו...  "ְוִנְׁשַמע  בשכר 
ייפתחו  העולם  מן  בצאתו   – ָימּות"  ְוא  "ּוְבֵצאתֹו  לאדם: 
שאף  הצדיקים  בין  חלקו  יהיה  ושם  עדן,  גן  שערי  לפניו 
"כל  ב):  קיט  (שבת  שהובטחנו  כפי  חיים,  קרויים  במיתתם 

העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן".
'אשל חיים'

320פרשת תצוה תש"פ

משנכנס
אדר
מרבין
באמן

פסק הרמ"א (או"ח קכד ז): "וילמד בניו הקטנים שיענו אמן, כי 
מיד שהתינוק עונה: אמן, יש לו חלק לעולם הבא". 

המגילה  מן  כי  מוסר',  'שבט  בעל  האיתמרי  הכהן  אליהו  רבי  וכתב 
רמז  ולכך  כאב,  לה  שהיה  אסתר,  כלפי  כן  נהג  מרדכי  שאף  למדנו 
י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם", כתיב:  ר ּכִ הכתוב (אסתר ב ז): "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת... ֶאְסּתֵ
לימדה  זאת,  שילמדה  אב  לה  היה  שלא  משום  וא"ו,  חסר   – 'אֵֹמן' 

מרדכי לענות 'אמן' ('מנחת אליהו' לא).
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רבי שלום, איש חינוך מוכר המתגורר 
הוא  שבירושלים,  רוממה  בשכונת 
מהיהודים שזמנם קצוב והוא מחושב 
הוא  בתפקידו  פרטים.  לפרטי  עד 
משמש כמפקח חינוכי בכמה מוסדות 
כיועץ  נודע  הוא  זאת  ומלבד  חינוך, 
נהנים  רבים  אשר  שם  בעל  חינוכי 

מעצותיו ומהדרכותיו.

סדר יומו העמוס והתובעני אינו מונע 
מזמנו  שבוע  מידי  להקדיש  ממנו 
נוסע  הוא  שבו  תמים,  אחד  יום  היקר 
שם  אי  השוכנת  מולדתו  לעיירת 
מבוקר  שוהה  הוא  שם  הארץ.  בצפון 
כדי  הקשישים  הוריו  בבית  ערב  עד 
בכל  בידם  ולסייע  זמנם  את  להנעים 

הנצרך.

לנסוע  עליו  הוריו  לבית  להגיע  כדי 
לצפון  מירושלים  הנוסע  באוטובוס 
אחת  פעם  יוצא  זה  אוטובוס  הארץ. 
מהתחנה  תשע,  בשעה  בוקר,  בכל 
מגוריו.  למקום  הסמוכה  המרכזית 
על  לעלות  מספיק  לא  שלום  רבי  אם 
בכמה  להיטלטל  עליו  האוטובוס, 
אוטובוסים, עובדה הגורמת לו להגיע 
לאחר  ביותר,  מאוחרת  בשעה  ליעדו 

נסיעה ארוכה ומתישה.

מספר רבי שלום:

להיות  מאוד  מקפיד  אני  כלל  "בדרך 
כדי  הזמן  לפני  דקות  כמה  בתחנה 
לאוטובוס  לעלות  להספיק  שאוכל 
אירעה  הימים  באחד  אולם  בנחת. 
נאלצתי  שבגינה  צפויה  בלתי  תקלה 
עוד  כל  רצתי  מהבית.  באיחור  לצאת 
המרכזית,  התחנה  לעבר  בי  נשמתי 
למקום  הגעתי  טרם  עוד  אולם 
מבט  לי'.  בא  יגורתי  'אשר  כי  הבנתי 
להבין  כדי  לי  הספיק  בשעון  מהיר 

שהאוטובוס המבוקש נסע לדרכו. 

עד  חלפו  הלם  של  שניות  כמה 
שהתיישבה דעתי. הייתי אובד עצות. 
לא  וכי  לי  ממתינים  הוריי  כי  ידעתי 
שאדלג  מבחינתם  הדעת  על  יעלה 
ולפתע  בביתם.  השבועי  הביקור  על 
אמרתי  עצמי  שאני  במילים  נזכרתי 
פעמים כה רבות לתלמידים ולהורים: 
'לפני כל פעולה שתעשו, הקדימו לה 

תפילה'.

ממחשבה למעשה; התפללתי מעומק 
עיניי  את  שיאיר  יתברך  להשם  ליבי 
להגיע  איך  רעיון  במוחי  ויבריק 
ותפילתי  המיועד,  בזמן  הוריי  לבית 
ידיד  שמואל,  בר'  נזכרתי  התקבלה. 
כמה  לפני  פגשתי  שאותו  נעוריי 
שמואל  ר'  הולדתי.  בעיר  חודשים 
ובמהלך  רמות,  בשכונת  מתגורר 
הוא  שאף  לי  סיפר  הוא  שיחתנו 
הוריו.  את  לבקר  לפעם  מפעם  נוסע 
ולהתקשר  מזלי  את  לנסות  החלטתי 
אליו – לא היה לי הרבה מה להפסיד.

לרוב שמחתי ואושרי השיב ר' שמואל 
הוא  זה  ברגע  ממש  אכן,  כי  אתר  על 
לביקור  לצאת  כדי  רכבו  את  מתניע 
אצל הוריו, והוא מוכן בשמחה לאסוף 

ושלושים  תשע  'בשעה  מביתי;  אותי 
אהיה בעזרת ה' ליד ביתך' אמר.

לידידי  המתנתי  וחצי  תשע  בשעה 
הייתה  רבה  מה  אולם  כמצופה, 
להגיע.  בושש  הלה  כאשר  הפתעתי 
לאחר שעברו עוד עשר דקות ניסיתי 
נותרתי  אך  טלפוני,  קשר  עימו  ליצור 
ולא  ושוב  שוב  ניסיתי  מענה.  ללא 
לשוב  החלטתי  נפש  ובפחי  נעניתי, 

לביתי.

ר'  אליי  צלצל  ודקה  עשר  בשעה 
למטה,  'רד  קצרות:  לי  ואמר  שמואל 
הכול  לך  אסביר  אליך.  בדרך  אני 

בדרך...'

הדהים  שמואל  ר'  לי  שסיפר  הסיפור 
אותי; 'מזה כמה שנים', שיתף אותי ר' 
'הצלה'.  בארגון  מתנדב  'אני  שמואל, 
קריאות  מקבל  אני  לפעם  מפעם 
מקום  בקרבת  נמצא  אני  ואם  לעזרה, 
אני משתדל להגיע. בשעה תשע וחצי 
כשלפתע  לביתך  סמוך  כבר  הייתי 
הכונן  הקשר.  מכשיר  בכיסי  רטט 
על  והודיע  מתמיד  לחוץ  נשמע 
תינוק קטן ששרוי במצוקה נשימתית 
מובן  הסמוך.  ברחוב  הנמצא  בבית 
לכיוון  הרכב  את  הפניתי  שמייד 
בידי  נפתחה  הבית  דלת  המבוקש. 
הורים מבוהלים אשר בנם, פעוט כבן 
חמישה חודשים, נישא בידיהם לאחר 
הכונן  הייתי  ונחנק.  מה  דבר  שבלע 
הראשון שבא למקום. הבטתי בתינוק. 
לשחור.  נטה  פניו  וגון  נשם,  לא  הוא 
ביצעתי  כאשר  תפילה  רחשו  שפתיי 
בו במהירות את הפעולות שיש לבצע 
ארכו  שמיים  בחסדי  שכזה.  במקרה 
השתעל  שהפעוט  עד  שניות  כמה 

ופלט מגרונו כדור משחק זעיר.

אט אט החלה נשימתו לחזור לסדרה, 
וכאשר הגיע צוות מד"א למקום כבר 

נשם הפעוט באופן סדיר.

הנס;  בגודל  להרהר  התפניתי  אז  רק 
בעיניי  שנדמו  תמימות,  דקות  תשע 
בבית,  התינוק  עם  לבד  הייתי  כנצח, 
הצלה  איש  בו  היה  לא  כשמלבדי 
נוסף. אף צוות מד"א לא חש למקום, 
תחנה  קיימת  בסמוך  שממש  אף  על 
לדמיין  רק  יכולתי  מאוד.  גדולה 
אילו  לתינוק  קורה  היה  מה  בבעתה 
במצב  דקות  תשע  לביתו.  הגעתי  לא 
למוות  או  לחיים  קריטיות,  היו  כזה 

חלילה'.

הקשבתי לסיפורו של ידידי ונפעמתי 
הגלויה  הפרטית  מההשגחה 
התפללתי  כן,  כי  הנה  בו.  שהתבטאה 
בשעה  בדיוק  בידידי  ונזכרתי  לה' 
שמח  ידידי  לדרך.  לצאת  עמד  שהוא 
גררה  זו  ומצווה  חסד,  מצוות  לקיים 
חיים  הצלת  של  נדירה  מצווה  עבורו 
שלא  יהודי  ילד   – מישראל  נפש  של 

טעם טעם חטא".
'ווי העמודים וחשוקיהם' נז עמ' קיט

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססיפפומעמעשה אמונים ם
בקשות 'הרחמן' (ה)

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

תפילה גוררת 'מצווה גוררת מצווה'
 ברכת הבנים לאבות

בקשה  נתקנה  'הרחמן'  בקשות  בסיום 
שולחנו  שעל  הבית  בעל  על  מיוחדת 
מיוחדת  ברכה  שולבה  גם  ובו  אכלנו, 
שבירך  שכפי   – עצמנו  לנו  ואף  להורינו 
הברכות  בכל  הקדושים  אבותינו  את 
כולנו  אותנו  יברך  "כן  בתורה,  האמורות 

יחד בברכה שלמה ונאמר אמן".
למצוות  מיוחד  ביטוי  יש  זה  ב'הרחמן' 
מבקשים  אנו  שכאשר  ואם,  אב  כיבוד 
בכך  אנו  מקיימים  הורינו,  שיתברכו 
מצוות כיבוד אב ואם. לפיכך אף הסמוך 
עצמו  שולחן  על  או  אחרים  שולחן  על 
ולאימו  לאביו  מיוחדת  ברכה  בו  יקדיש 

('עולת תמיד' פ"ל).

הזכרת תואר כבוד לפני ה'
בספר חסידים (תת) כתב שאדם המתפלל 
על אביו החולה, לא יבקש בלשון: "תרפא 
ה'  לפני  להזכיר  אין  כי  מארי",  אבא  את 
תואר כבוד על הזולת. לפי זה יש לתמוה 
"הרחמן  בלשון:  כאן  מבקשים  אנו  כיצד 

הוא יברך את אבי מורי"?
בפירוש 'מקור חסד' על ספר חסידים (שם) 
כתב שאיסור זה נאמר דווקא על תפילה 
אביו,  של  מזלו  שהורע  בזמן  הנאמרת 
ושלווה  שלום  בעת  אולם  שחלה,  כגון 
צריך להקדים לו שבח. באופן נוסף תירץ 
שההקפדה  ברהמ"ז)  (סדר  מהרי"ח  בליקוטי 
שלא להזכיר בתפילה תארים לאביו, היא 
רק כשמזכירים בתפילה את שם ה'. שלא 
כבבקשת 'הרחמן', שבה אין מזכירים את 
('שלמת  זוננפלד  הגרי"ח  כתב  עוד  ה'.  שם 
חיים' סי' קלג) שבספר חסידים אסר להזכיר 
תיבת 'מארי' שהוא לשון אדון, אך לומר 
'מורי' אין קפידא, שכוונתו היא רק לומר 
ללימוד  הביאו  או  תורה  לימדו  שאביו 

התורה.

'יש לי כל' אף בחוסר כול
בבקשה  מסתפקים  איננו  זה  ב'הרחמן' 
שנתברכו  "כמו  מטעימים:  אלא  גרידא, 
מכל  בכל  ויעקב  יצחק  אברהם  אבותינו 
אבותינו  התברכו  היכן  לברר:  ויש  כל". 
משמעותה  ומהי  כל',  מכל  'בכל  בברכת 

של ברכה זו?
שנאמר  'בכל',  התברך  אבינו  אברהם 
(בראשית כד א): "וה' ברך את אברהם בכל"; 
יצחק בברכת 'מכל' שנאמר בו (שם כז לג): 
'כל'  בברכת  התברך  יעקב  ִמּכֹל";  "ָואַֹכל 
(שם לג יא): "כי חנני אלקים וכי יש  שאמר 
אנו  מבקשים  כך  על  ח).  מג  (ב"ר  כל"  לי 
להתברך  צאצאיהם,  אנו,  אף  שנזכה  כאן 

כמותם "בכל מכל כל" (פירוש מהר"נ שפירא).
 הוסיף ופירש רבי שאול בראך, רבה של 
לחיות  זכו  ויעקב  יצחק  אברהם,  קאשוי: 
יחדיו בעולם ט"ו שנים ('סדר הדורות' ב"א קכג), 
ובאותן שנים התגשמה בהם ברכת "בכל 
שזוכה  שבברכות,  הגדולה  זו  כל".  מכל 
אדם לחיות בטובה ואף לראות את יוצאי 
חלציו חיים בטובה. על זאת מבקשים אנו 
להתברך  כאבותינו  שנזכה  זה,  ב'הרחמן' 
יברך  "כן   – צאצאינו  בטובת  אף  ולראות 
'ברכה  זו  תהיה  ובכך  יחד",  כולנו  אותנו 

שלמה' (הגש"פ 'טוב דברך').
ידוע  נוספת:  בקשה  כאן  טמונה  מאידך 
אמר  שעשו  ליעקב,  עשו  בין  ההבדל 
(בראשית לג ט): "יש לי רב", ואילו יעקב אמר 

(שם פס' יא): "יש לי כל". וביאר ה'כלי יקר' 

(שם): "עשו אמר 'יש לי רב' – משמע 'רב' 

חנני  'כי  אמר:  יעקב  ואילו  'כל',  לא  אבל 
אלקים וכי יש לי כל'. לפי שהרשעים אף 
כחול  רבים  וזהב  כסף  להם  שיש  פי  על 
העת  כל  הם  חשים  הים,  שפת  על  אשר 
שעדיין הם חסרים ואין להם כל צורכם, 
למאתיים.  ומתאוה  מנה  לו  שיש  כמי 
אך  כאשר  אפילו   – להיפך  הצדיקים  אך 
ושמחים  בו  מסתפקים  הם  בידם,  מעט 
זו  תכונה  כל".  להם  יש  כאילו  בחלקם 
כדי  ולמרוד  לחטוא  לרשע  לו  גורמת 
רב, לעומת הצדיק המסתפק  הון  לצבור 
במועט ואינו רודף אחרי התענוגים, וזמנו 
פנוי לשבת על התורה ועל העבודה. זהו 
אבותינו  שנתברכו  "כמו  אנו:  שמבקשים 
בכל מכל כל" – שכולם היו שווים במידת 
יחד"  כולנו  אותנו  יברך  ההסתפקות, "כן 
שזוהי  שכזו,  לברכה  אנו  אף  שנזכה   –
יורק  [ניו  למלך'  'מעשי  (הגש"פ  שלמה"  "ברכה 

תשי"א]).

'ברכה שלמה' שנענתה ב'אמן'
במילים  מסתיימת  זו  'הרחמן'  בקשת 
"ונאמר אמן", ואילו להלן ב'עושה שלום' 
ה'מגן  ביאר  אמן".  "ואמרו  אומרים  אנו 
כאן  שם):  מחצה"ש  וראה  א,  קפט  (או"ח  אברהם' 
עליו  הברכה  שתשרה  מבקש  המברך 
לחייב  יכול  אינו  כך  ועל  ביתו,  בני  ועל 
לבקש  אלא  אמן  לענות  השומעים  את 
תפילת  אולם  אמן".  "ונאמר  ולעורר: 
לכבוד  נוגעת  במרומיו'  שלום  'עושה 
להורות  המברך  יכול  כך  ועל  שמיים, 

לשומעים: "ואמרו אמן".
במילים 'בברכה שלמה ונאמר אמן' דרש 
(פר' נח) שלושה  ה'דברי ישראל' ממודז'יץ 

רמזים מעניינים בעניינה של עניית אמן:
א. הזוהר הקדוש (וילך רפה א) אומר שבזכות 
ברכה  פתחי  נפתחים  בכוונה  אמן  עניית 
העולמות,  בכל  רב  שפע  ונשפע  למעלה 
אנו  שמבקשים  לפרש  אפשר  כן  ואם 
כאן שנזכה ל"ברכה שלמה" בשכר שאנו 

נזהרים לענות אמן על כל ברכה.
(עקב רעא א) שעניית  ב.  עוד מלמד הזוהר 
הברכה,  את  משלימה  ברכה  על  אמן 
נחשבת  באמן  הנענית  ברכה  רק  ולפיכך 
ל'ברכה מושלמת'. אף דברים אלו נרמזו 
נחשבת  אמן"  "ונאמר  באמצעות  כאן; 

הברכה ל"ברכה שלמה". 
ג.  העונה אמן על ברכה, אסור לו למהר 
המברך  שסיים  לפני  לענותה  ולהקדים 
את ברכתו. אם עושה כן הרי היא נקראת 
עד  להמתין  עליו  ולכן  חטופה',  'אמן 
האחרונה  המילה  את  המברך  שיסיים 
זו  הלכה  אף  ח).  קכד  או"ח  (שו"ע  בברכה 
להמתין  האדם  על  מכאן:  לדרוש  ניתן 
שהמברך   – שלמה"  "בברכה  שתהיה  עד 

ישלים את ברכתו ורק אז "ונאמר אמן".

פנינים וביאורים  לברכת המזון תעתענה אמונים 
בקשו

פנננינ ם 


