
ביום  גדול  ויעש אברהם משתה  ויגמל  "ויגדל הילד 
הגמרא  אומרת  ח).  כא  (בראשית  יצחק"  את  הגמל 

(פסחים קיט.): 

"דרש רב עוירא זימנין אמר ליה משמיה דרב, וזימנין 
אמר ליה משמיה דרב אשי: מאי דכתיב "ויגדל הילד 
ויגמל"? עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום 
שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלין ושותין 
נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר 
להן איני מברך שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק 
עשו.  ממני  שיצא  מברך  איני  להן  אומר  וברך,  טול 
מברך  איני  להם  אומר  וברך,  טול  ליעקב  לו  אומר 
שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן 
עלי. אומר לו למשה טול וברך, אומר להם איני מברך 
שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי. 
מברך  איני  להן  אומר  וברך,  טול  ליהושע  לו  אומר 
יהושע  "נון בנו  נון  בן  יהושע  שלא זכיתי לבן, דכתיב 
בנו" (דברי הימים א ז, כז). אומר לו לדוד טול וברך, 
"כוס  שנאמר  לברך  נאה  ולי  אברך  אני  להן  אומר 

ישועות אשא ובשם ה' אקרא" (תהלים קטז, יג)".

הדבר תמוה, שכן האבות לא נענו לבקשה לברך על 
והלא  גורלם בחיים,  הכוס משום שלא שפר עליהם 
מאותה סיבה עצמה היה לדוד לסרב, שכן יצא ממנו 
יכול לברך על הצער שלא  יהושע לא  אבשלום. אם 
היה לו בן, דוד בכפלי כפליים לא יכול לברך שכן "רבו 
משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר" 
(תהלים סט ה). עוד לא מובן כיצד דוד המלך העניו 
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איש  ולא  תולעת  "ואנכי  עצמו  על  שאמר  הגדול, 
להכריז  יכול  ז),  כב  (תהלים  עם"  ובזוי  אדם  חרפת 

"אני אברך ולי נאה לברך"? 

משרשיו  ונצר  ישי  מגזע  חטר  "ויצא  הנביא  אומר 
"ואמרת  מיד  המשיח,  שהוא  א)  יא  (ישעיהו  יפרה" 
ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי ָישֹׁב אפך ותנחמני" 
אותם  בראותך  "ואמרת-  רש"י:  מבאר  א).  יב  (שם 
שנדונין לחרפות ולדראון עולם. אודך ה' כי אנפת בי- 
וישוב  עוני  נרצה  ועתה  עלי,  גלותי  וכיפר  והגליתני, 
אל  ותנחמני". בגאולה העתידה שיגיע העולם  אפך 
התיקון השלם יובן כל הצער והסבל שעבר העולם, 
לפתע יתבאר איך כל מה שעבר על עם ישראל היה 
זה נתכפרו העוונות שלנו  ידי  חסד אל נפלא, שעל 
ונתרצינו לאבינו שבשמים. זה מה שאומר דוד המלך 
היינו  ציון  שיבת  את  ה'  בשוב  המעלות  "שיר 
(תהלים  יקצרו"  ברנה  בדמעה  הזרעים  כחלמים... 
קכו א-ה), שבשיבת ציון והגאולה השלמה נבין איך 
היה  והקשה  הארוכה  בגלות  עלינו  שעבר  מה  כל 
הקצירה  לטובת  כזריעה  והיא  יעוף,  כחלום 

שבגאולת העתיד. 

לעתיד לבוא אחרי שיגמל חסד עם זרעו של יצחק 
בגאולה השלמה, יהיה צורך ליטול כוס של ברכה על 
כל החסד שנעשה עמנו. זוהי הודיה מכל הלב, אך 
לא הודיה רק על הטוב שהיה גלוי כל השנים, כי אם 
הגדול  החסד  על  בי",  אנפת  "כי  על  גם  הודיה 

המשך בעמוד הבא
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אפך  "ָישֹׁב  אשר  עד  היסורים  בתוך  עמנו  שנעשה 
דווקא מתוך מי  ותנחמני". ברכה שכזו צריכה לבוא 
העתיד  של  החסד  את  ונפשו  ליבו  נימי  בכל  שחש 
הגדול. על כך משיבים האבות שאין דבר זה בכוחם, 
את  להרגיש  זכו  לא  הוא  בצערו  אחד  כל   – שהם 
הנעם של החסד שבתוך הקושי והכאב. אברהם מת 
חמש שנים טרם זמנו רק כדי שלא יצטער מלראות 
שהצער  כלומר  רעה,  לתרבות  יוצא  נכדו  עשו  את 
שהיה עלול להגרם לו כל כך עמוק עד שהיה שווה 
אבינו  אברהם  של  שנים  חמש  על  תמורתו  לוותר 
דרכו מה', עד שהנביא  יעקב חש שנסתרה  בעולם. 
ישראל  ותדבר  יעקב  תאמר  "למה  להשיבו  צריך 
נסתרה דרכי מה' ומאלהי משפטי יעבור" (ישעיהו מ 

כז). 

מות  חבלי  "אפפוני  לומר:  ידע  לעומתם  המלך  דוד 
ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא, ובשם ה' אקרא" 
(תהלים קטז ג-ד), "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא 
ומשענתך  היסורין)  (מקל  שבטך  עמדי,  אתה  כי  רע 
"לדוד  ד),  כג  (שם  ינחמני"  המה  התמיכה)  (מקל 
מזמור חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה" (תהלים 
ברוך  אקלסך  חסד  עמי  עושה  "כשאתה   - א)  קא 
אשיר  אני  משפט  בי  עושה  וכשאתה  והמטיב  הטוב 
ברוך דיין האמת בין כך ובין כך לך ה' אזמרה" (רש"י 
שם). לכן דוד אומר "לי נאה לברך", שדווקא הוא שייך 

להכרת החסד שביסורין.

עלה  "ודוד  טו)  פרק  (ב  שמואל  בספר  נאמר  כן 
המשך בעמוד הבאבמעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא הלך 

עלה  ועלו  ראשו  איש  חפו  אתו  אשר  העם  וכל  יחף 
ובכה... ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים 
העיר אם אמצא חן בעיני ה' והשבני והראני אתו ואת 
לי  יעשה  הנני  בך  חפצתי  לא  יאמר  כה  ואם  נוהו. 
כלומר  "הנני-  הרד"ק  מבאר   – בעיניו"  טוב  כאשר 
אקבל את גזירותיו באהבה". חרב בנו מאיימת עליו, 
ליל עם מתי  נאלץ הוא לברוח בחשכת  נפשו מרה, 
ראשו  מרכין  דוד  זאת  ובכל  שלומו,  אנשי  של  מעט 
"הנני". מבאר רש"י  דין שמים בהכרזת  עליו  ומקבל 
הדברים  אחר  "ויהי  העקידה  בפרשת  האמור  על 
האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם 
ויאמר הנני" (בראשית כב א) – "כך היא ענייתם של 
חסידים לשון ענוה הוא ולשון זימון". דוד המלך מקבל 
מלכות שמיים מתוך הענוה הגדולה שיש בו, ומקבל 
הוא את כל הצרות והטובות במידה אחת. בזמן שדוד 
בורח מפני אבשלום אומר הוא "מזמור לדוד בברחו 
הוא  משורר  הצרה  כדי  תוך   – בנו"  אבשלום  מפני 
לאלהיו, כפי שמקשים חז"ל "קינה לדוד מיבעי ליה", 
וממשיכים: "אמר ר' שמעון בן אבישלום: משל למה 
קודם  חוב  שטר  עליו  שיצא  לאדם  דומה?  הדבר 
שפרעו היה עצב, לאחר שפרעו שמח. אף כן דוד כיון 
מביתך"  רעה  עליך  מקים  "הנני  הקב"ה  לו  שאמר 
(שמואל ב יב, יא) היה עצב, אמר: שמא עבד או ממזר 
כיון דחזא דאבשלום הוא שמח  הוא דלא חייס עלי. 
משום הכי אמר "מזמור"". כלומר בתוך הצרה עצמה 
הצליח דוד תמיד לראות את החסד האלהי שנעשה 

איתו. 
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זו כוונת הגמרא (ברכות ג:) "אמר רב אחא בר ביזנא 
למעלה  תלוי  היה  כינור  חסידא  שמעון  רבי  אמר 
רוח  בא  לילה  חצות  שהגיע  וכיוון  דוד  של  ממיטתו 
יחודי  היה  דוד  מאליו".  ומנגן  בו  ונושבת  צפונית 
החושך,  בשיא  לילה,  בחצות  דווקא  לנגן  ביכולת 
נראה  שבה  בנקודה  דווקא  והגלות.  הצרות  חשכת 
שאין אור כלל משום שאור היום הקודם התרחק עד 
קיצו ואור היום העתיד עוד לא החל להופיע, אך שם 
שבאה  רוחניות  הצפון,  רוח  את  למצוא  דוד  מסוגל 
ולזמר  והנסתר  הצפון  האור  הפנימי,  מהמקום 
להודות  לו  שראוי  זה  הוא  דוד  דווקא  לכן  ולהודות. 
ולברך על כוס של ברכה לעתיד לבוא כשיתגלה לעין 
כל איך "אודך ה' כי אנפת בי" ולברר לכולנו איך כל 
נראה  שהיה  מה  בתוך  פנים  הארת  הייתה  הגלות 

כחשיכה.

שבת שלום!
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סיפרה שולמית כצנלסון:
סבתי חלתה זמן רב ונפטרה, חודשים רבים נקפו, ואחי עו"ד 
מר'  מכתב  קיבל  לשעבר)  המשפטים  (שר  תמיר  שמואל 
בחלום  לי  נראתה  סבתך  מאד.  מודאג  "אני  כתב:  בו  אריה 
העובדה  וחרף  ובא,  קרב  החורף  הנה  כי  כך  על  והתלוננה 
כיוון  קברה.  על  הוקמה  לא  שנפטרה  מאז  רב  זמן  שחלף 
מרשה  אני  כן  על  לאביך,  נפש  עגמת  לגרום  רוצה  שאיני 

לעצמי לכתוב אליך ולבקשך לטפל בדבר".

עם  נפגש  לא  מעולם  אריה  ר'  מאד,  התפלא  שמואל  אחי 
סבתי, ספק אם ידע כלל שהיא נפטרה. והנה מכתב מפתיע 
אך  לצערו,  שלא  כדי  לאבינו,  הדבר  את  גילינו  לא  שכזה... 
ברם,  בהקדם.  המצבה  את  להתקין  עצמו  על  קיבל  אחי 

מחמת טרדותיו נדחה הדבר.

והנה מגיע לידי אחי מכתב נוסף מר' אריה: "הפעם, אני יותר 
לי  נראתה  שוב  עדן  מנוחתה  סבתך  מודאג'.  'סתם  מאשר 
על  מצבה  מתקינים  שאין  על  הטענה  על  וחזרה  בחלום 
הן כהן  ואתה שמואל,  זריזים הם',  'כהנים  כי  נאמר  קברה. 

הנך, אנא טפל בהקמת המצבה בהקדם". 

המצבה  בהקמת  מיד  וטיפל  עיסוקיו,  כל  את  אחי  עזב 
לסבתנו.

(צדיק יסוד עולם עמוד 189-190)



הלכה ומנהג
כפי שביארנו ברכת המזון מן התורה, ולכן דינה חמור ויש להיזהר שלא להפסיק בדיבור במהלכה. ופסק 
מרן השלחן ערוך (או"ח קפג ח) "לענין לשאול בברכת המזון מפני היראה או מפני הכבוד יש מי שאומר 
מדמצינו  והטעם  כלל,  ומשיבין  שואלין  "שאין  ל)  (ס"ק  ברורה  המשנה  מרן  וביאר  כתפילה",  שדינה 
שהחמירו חכמים בברכת המזון שאין מברכין אלא במקום אחד כתפילה, לאפוקי קריאת שמע". הוה 
אומר, שברכת המזון דומה ממש לתפילת הלחש שבמהלכה אין שואלין ומשיבין, לא מפני היראה ולא 
שהיא  שאף  שמע,  בקריאת  דווקא  הוא  מהם  שיראים  לאנשים  והמענה  השאלה  שכל  הכבוד,  מפני 
מדאורייתא קלה היא במה שהאדם יכול להלך במהלכה, וממילא לפגוש אנשים, אמנם במהלך התפילה 
וברכת המזון על האדם להימצא במקום אחד ולא להלך ולכן אסור לו לשאול ולהשיב כלל, אלא אם 
מדובר בפיקוח נפש (מ"ב סו יג). וממילא אין להפסיק בברכת המזון אף אם הדבר יסב לו הפסד ממוני 

(הגרש"ז אויערבאך – הליכות שלמה פסח פ"א ס"ק יט).

בג' הברכות הראשונות שעיקרן מדאורייתא, כפי שעסקנו בשבוע  עיקרו  זה  והעיר הדעת תורה שדין 
שעבר, אמנם מהברכה הרביעית הדין קל יותר, ובכל זאת אין היתר להפסיק לחינם אלא רק לצורך של 
הטוב  ברכת   – הרביעית  הברכה  את  שסיים  שאף  א)  זהב  משבצות  (קפט  מגדים  הפרי  וכתב  ממש. 
והמטיב ונמצא הוא באמירת "הרחמן" לא יפסיק שלא לצורך, וכן פסק מרן הבן איש חי (פרשת חקת א 

יח). 

עוד פסק מרן השו"ע (או"ח קפג יב) "אסור לברך והוא עוסק במלאכתו", וכתב מרן המ"ב (קצא סק"ה) 
"מפני שנראה כמברך בדרך עראי ומקרה, ואפילו תשמיש קל אסור לעשות, ואין צריך לומר שלא יעסוק 
לעיין אפילו בדברי תורה בשעה שמברך  ליזהר שלא  וכתב הט"ז שיש  לבו אליו.  בדבר שצריך לשום 
ברכת המזון כי זה מורה על היות ברכת המזון אצלו רק על צד המקרה וההזדמן". והרחיב הבן איש חי 
שבכלל איסור המלאכה הוא ניקוי הבגד בשעת הברכה או ניעור המפה על מנת 'לעשות רוח' לעצמו 
(שם ה). עוד כתבו הפוסקים (ערוה"ש קפג ח, בא"ח שם, הלי"ש פסח שם) שאין לסמן בידיו, אמנם  כתב 
שערי הברכה (פ"ו הערה לה) שלהרגיע ולהסות תינוק על מנת שיוכל לסיים ברכתו בישוב הדעת מותר. 
ודודי זקני הרב אלישיב זצ"ל התיר להושיב תינוק על ברכיו בשעת הברכה, אך ודאי שראוי להימנע מכך 

במידת האפשר באם יפריע התינוק לברכתו.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

(סי' קצ"ט ס"ו) פסק שג' נשים שאכלו יחד מזמנות לעצמן. ואם הן היו עשר נשים תשובה | מרן השו"ע 
מזמנות אך בלי להזכיר "אלוקינו" בזימון. אבל כתב הביה"ל שכיום הדבר כלל לא נהוג באשכנז, 
ונשים אינן מזמנות כלל. על אף שמן הדין אם היו רוצות היו יכולות לזמן יחד, אף אם אכלו יחד עם 
רק  כך  נוהגים  לא  האשכנזים  אנו  כאמור  אמנם  לבד.  לעצמן  שמזמנות  באופן  גברים,  ג' 
שמקפידים שבשעת הזימון תשמענה הנשים את ברכת הזימון, כפי שהאריך האגרו"מ (ח"ה סי' 
ט-י). אולם למנהג בני ספרד, עפ"י מה שכתב מרן הבן איש חי (פ' קרח), נשים שאכלו לעצמן 
מזמנות לעצמן, אך בעשרה לא מזכירות "אלוקינו". וכשאכלו יחד עם הגברים אינן מזמנות לעצמן 

אלא מצטרפות לגברים.

לגבי זימון עם קטן, למנהג אשכנז אין מצרפים אותו עד גיל בר מצווה. ולמנהג ספרד מגיל שש 
(שיודע למי מברכים) מצטרף לשלושה. ומגיל תשע יכול אף להצטרף לעשרה להזכרת השם. 
(ילקו"י)  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבי  לציון  הראשונים  מרנן  לדעת  אולם  לציון.  האור  מרן  פסק  וכך 
יכול להצטרף אף לזימון  יודע למי מברכים  (וזאת הברכה פי"ד) אם הילד  זצ"ל  והגר"מ אליהו 

עשרה קודם גיל תשע. 

האם נשים וקטנים מצטרפים לזימון?שאלה |

הפוסקים דנו באשה שהסתפקה אם בירכה ברכת המזון או לא האם עליה לחזור ולברך (שו"ע תשובה |
סי' קפו). השער אפרים (סי' יא) הכריע שעליה לחזור ולברך, וכמותו פסקו הפמ"ג, החיי אדם ועוד. 
ולכן לעניות דעתי הדבר המובחר  ולברך.  יוסף פסקו שאין לאשה לחזור  אולם רעק"א והברכי 
ביותר הוא לנהוג כדברי הכה"ח (שם), ליטול שוב ידיים ולאכול 'כזית' פת, ולאחר מכן לברך ברכת 
המזון ולכוון לפטור גם את האכילה הקודמת. ואם אין אפשרות שכזו יש לאשה לשמוע ברכת 
המזון מאדם גדול אחר שיכוון להוציאה ידי חובה והיא תכוון לצאת ידי חובה בברכתו. ואם גם זה 

אינו אפשרי לא תחזור ותברך משום ספק הוצאת שם שמיים לבטלה.

אני מסופקת האם בירכתי ברכת המזון, האם עליי לחזור ולברך?שאלה |
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