
   א"תשע,  לפרשת השבוע "התפילה אוצר"

 

www.tefilah.org    (1)   

 

 (ברכת הדעת" )נבון וחכם"יוסף  – מקץ פרשת
 

 

, וסף על כךפרעה משבח את י. בפרשתנו מסופר שיוסף הצליח לפתור את חלומותיו של פרעה

, חכמה"ך שלושת המושגים "לראשונה מופיעים בתנ, בהקשר זה. וממנה אותו למשנה למלך

דניק הראשון בתולדות עם "שיוסף היה כביכול החב, ועל דרך החידוד ניתן לומר, "בינה ודעת

ִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַפְרעֹה ַויֹאֶמר: "ישראל ן ֵאין - ֹזאת ָכל ֶאת אֹוְתָך ֹלִהים-א   הוֹ  ְוָחָכם ָנבוֹ

 ". ָכמֹוָך

 

 

, "הדעת"כדי להבין זאת נתבונן גם בברכת ? של יוסף" הבינה והדעת, החכמה"מה הייתה 

 .שגם בה נכללים שלושת המושגים הללו, המופיעה בתפילת עמידה של חול

 

 ד"מייסד חסידות חב
רבי שניאור זלמן 

 5471-5151  מלאדי
 ר הזקן"האדמו

 : חכמתו של יוסף באה לידי ביטוי בכמה בחינות, מקרא לפי פשוטו של

 יוסף הבין לנפשו של פרעה על פי תובנותיו בכלכלה של מצרים.  

 ר גם את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופיםופתידע ל, חלומות חלם בצעירותוש ,יוסף . 

  את " לפתור"כדי  ,מעשית תוכניתמציע אלא גם , פשר החלוםמפרש את יוסף לא רק  -לפרעה בפתרון החלום

 . סכנות שנרמזו לפרעה בחלומותיואת ההאיומים ו

 פרעה ופו של דבר גם ובס, שם שמים שגור בפיו של יוסף. בלבד' יוסף מדגיש שפתרון החלום הוא מה, לאורך החלום

 ...". ֹזאת ָכל ֶאת אֹוְתָך ֹלִהים-א   הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַפְרעֹה ַויֹאֶמר: "הודיע ליוסף את פתרון חלומותיו' מבין שה

 היא ביטוי  -להפקיד פקידים על ארץ מצרים ולקבץ את כל האוכל בשנות השובע , ע יוסףיצתוכנית הכלכלית שהה

 ְוֹלא ָרִיםִמצְ  ְבֶאֶרץ ִתְהֶייןָ ֲאֶשר ָהָרָעב ְשֵני ְלֶשַבע ָלָאֶרץ ְלִפָקדוֹן ָהֹאֶכל ְוָהָיה: "לחכמתו המיוחדת לתכנן את העתיד

 (. לו, א"בראשית מ" )ָבָרָעב ָהָאֶרץ ִתָכֵרת

 יוסף בעצמו הופקד כעבד : ביותר" חכמה"והתפתחות מעניינת של רצף על ד בסיפורי יוסף מלמד אותנו "השורש פק

בפתרון החלומות של . הממונים עליולשרת את  כדי, ובהמשך הוא גם הופקד בבית הסוהר ,(ד, ט"ל)בבית פוטיפר 

, חייו ףבסו. בשנות השובע "ָלָאֶרץ ְלִפָקדֹון"ולאסוף את כל האוכל  ,יוסף מציע למלך מצרים להפקיד פקידים -רעה פ

עודם ההיסטורי לקראת הגאולה ייעל יוסף משתמש באותו מושג בדיוק כדי להשביע את בני ישראל על עתידם ו

ָלה ֶאְתֶכם ִיְפקֹד ָפקֹד יםֵואֹלהִ  ֵמת ָאנִֹכי ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַויֹאֶמר: "ממצרים  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֹזאת ָהָאֶרץ ִמן ֶאְתֶכם ְוֶהע 

מופקד בבית לעבד מ -להפוך את הגורל שלו , אם כן, יוסף ידע (.כה-כד', נ אשיתבר" ) ּוְלַיֲעקֹב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ִנְשַבע

ובכך שינה את  ,וסף הגשים ויישם בחייו את החכמהי. עת הפקודה של עם ישראלשכך לתכנן את על ידי ו, פרעה

 . בינה ודעת, על כך הוא אכן ראוי לשבח של חכמה. גורלו האישי ואת גורלו הלאומי של עם ישראל לדורות הבאים

 

, ה"ל; ג, א"שמות ל)בניין המשכן ב: םינבינה ודעת מופיעות במקרא פעמים רבות בהקשרים שו, התכונות של חכמה

, ז; ו', ב)בספרות החכמה בספר משלי  1;(א, ו"ל; לא , ירמיה ד)בתוכחות הנביאים  ;(טו, ח"י; ו, ד"י; ד' הושע ; כב'

. (ב, א"ישעיה י)המשיח ושל מלך , (יז.ד', א)של דניאל וחבריו , (יא', ב ב הימים דברי)של שלמה המלך בתיאור ; (י, ד"י

ד "וכמובן יש הסברים מעניינים בספרות חב, על אתר יםבפסוקים אלה ניתן למצוא פירושים מעניינים בדברי המפרש

 . הללומושגים שלושת הל
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 .יד', ו גם מלכים א זרא  
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 :שלושת המושגיםמופיעים בה שגם , "שמונה עשרה"ברצוננו להתמקד כאן בברכת הדעת של תפילת 
 

 :ַהָדַעתחוֹנֵן . 'ה ָברּוְך ַאָתה: ַעתָודָ  ִבינָה ָחְכָמהָחנֵנּו ֵמִאְתָך  :ִבינָהּוְמַלֵמד ֶלֱאנוֹׁש . ַדַעתַאָתה חוֹנֵן ְלָאָדם 
 

 :עיון בנוסח הברכה מלמד מסרים חשובים

 ברכת הדעת היא הפתיחה לכל הברכות האמצעיות . 

 אנוש"ו" אדם"החכמה נמצאת אצל : נהפוך הוא. לכאורה ברכת הדעת אינה מזכירה כלל את חכמת התורה", 

(. ט:ב רבה איכה) "'תאמין -' בגוים חכמה יש': אדם לך יאמר אם: "ל לימדו כך"גם חז. דהיינו כל יצור אנושי

 .של כל המין האנושי" שכל ישר"לרכוש  ,אם כן, בקשיםמבתחילת הברכות האמצעיות אנו 

 הנוסח של  דועמ ."חוקי רצונך"ו "מדע תורתך"אשר מתייחס דווקא ל, מוצאי שבת מוסיפים נוסח לשהבדלה ל

אשר אינו , בניגוד לנוסח הרגיל במשך השבוע ,קא בהקשר של לימוד תורהמוצאי שבת מציג את ברכת הדעת דוו

  2.א המקור לחכמהופנים שלימוד התורה המהמתפלל  -שבזכות השבת היוצאת , ייתכן? מתייחס לחכמת התורה

  מופיעה ברכת –ברכת הדעת פועל יוצא של ככאילו ש, חול מלמדתהבימות הדעת לברכת התשובה סמיכות ברכת 

ְוַהֲחִזיֵרנּו  ,ַלֲעבוָֹדֶתָךֵבנּו ַמְלֵכנּו ְוָקְר  ,ְלתוָֹרֶתָךֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו : "ושם אכן מופיעה בקשה להתקרב לתורה, התשובה

  ".ָהרֹוֶצה ִבְתשּוָבה. 'ָברּוְך ַאָתה  ה: ִבְתשּוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶניָך

 ַאָתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַדַעת: "'פותחת בשבח להדעת ברכת ה', שפותחות בבקשה לה, יגוד לכל הברכות האמצעיותבנ .

נֹוש ִביָנה , בשם רבי יוסף אנגל שמעתי". ָחֵננּו ֵמִאְתָך ָחְכָמה ִביָנה ָוָדַעת: "ורק בהמשך מופיעה הבקשה, "ּוְמַלֵמד ֶלא 

 הפני אמירת ההבדלל ,לכן .בדלה בקשות של חולהלפני האסור לבקש  :שנוסח ברכת הדעת שונה בגלל מוצאי שבת

ל, 'להשבח הקדים יש ל -בתוך ברכת הדעת  וָחֵננּו ֵמִאְתָך ָחְכָמה ִביָנה "ניתן לבקש  ההבדלהורק לאחר התוספת 

 הרי חסרה לו הדעתש, לא יבקש דעת -מי שאין לו דעת : יש להסביר את השינוי הזה גם בדרך אחרת". ָוָדַעת

רק שכן , ..."ַאָתה חֹוֵנן ְלָאָדם "דווקא בברכת הדעת יש להקדים , בה זומסי. להבין שהוא מחוסר דעתהדרושה כדי 

 ". ָחֵננּו ֵמִאְתָך ָחְכָמה ִביָנה ָוָדַעת"ידע לבקש בדרך נכונה  -דעת הנותן הוא ' אם האדם מבין שה
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 ְלדֹרֵֹתיֶכם םּוֵביֵניכֶ  ֵביִני ִהוא אֹות ִכי ִתְשֹמרּו ַשְבֹתַתי ֶאת ַאְך ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ְוַאָתה: "יג, א"ל שמותו רא  

 .ועוד, ראו פירוש רבי אברהם אבן עזרא; "ְמַקִדְשֶכם' ה ֲאִני ִכי ָלַדַעת


