
קריאת שמע מכניעה את האויבים
ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ַוַּיְך  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא  ָוכֹה  ּכֹה   ”ַוִּיֶפן 

ַּבחֹול“ (ב יב)
כתב רבנו יוסף חיים מבגדד:

מפסוק זה ניתן לדרוש רמז לדברי רבי שמעון בן יוחאי 
(סוטה מב א): ”אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: אפילו 
לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית – אי אתם 
הכתוב:  רמז  לכך  העולם]“.   אומות  [של  בידם  נמסרין 
’שמע  שבפסוק  האותיות  כ“ה  בזכות   – ָוֹכ“ה“  ֹּכ“ה  ”ַוִּיֶפן 
הפסוק  של  האותיות  וכ“ה  בשחרית,  הנקרא  ישראל‘ 
על  רבנו  משה  גבר   – ַהִּמְצִרי“  ֶאת  ”ַוַּיְך  בערבית,  הנקרא 

’בן יהוידע‘ סוטה מב בהמצרי. 

מות מלך מצרים – עת ראויה לתפילה
ְבֵני  ַוֵּיָאְנחוּ  ִמְצַרִים   ֶמֶל ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ”ַוְיִהי 
ִמן  ָהֱאקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 

ָהֲעבָֹדה“ (ב כג)
פעמים  נאנחו  בודאי  ישראל  בני  הלוא  הקושיה:  נודעה 
מצרים  מלך  מות  אחר  ודווקא  שעבודם,  במהלך  רבות 

עלתה שוועתם?
תירץ רבנו פנחס הלוי הורביץ בעל ה‘הפלאה‘:

יקדים  ”לעולם  חכמים:  אמרו  ב)  (מד  סנהדרין  במסכת 
התפילה  אין  הצרה  שבעת  לפי  לצרה“,  תפילה  אדם 
ָׂשַתם  ַוֲאַׁשּוֵעַ  ֶאְזַעק  ִּכי  ’ַּגם  ח):  ג  (איכה  ככתוב  מתקבלת 
ְּתִפָּלִתי‘. זאת משום שהצער גורם לאדם שלא יוכל לכוון 
אין  הצער  גודל  מרוב  לעיתים  ובנוסף  כראוי,  בתפילתו 
האדם מרגיש בכאבו. כדוגמת חולה אנוש שאינו מסוגל 

להסביר היכן בדיוק כואב לו.  
והנה, בזוהר הקדוש (שמות יט א) ביארו את הכתוב: ”וימת 
בעולמות  מצרים  על  הממונה  שהשר   – מצרים“  מלך 
גאולה  פתח  נפתח  שבכך  ולפי  מגדולתו.  נפל  העליונים 
לכוון  ויכלו  בצערם  הרגישו  מיד  השעבוד,  והוקל 

בתפילתם.
באופן אחר ביאר רבי מנחם סג“ל פולק רבה של סֶרֶנטש:
במסכת ברכות (לא א) קבעו חכמים כלל בהלכות תפילה: 
”אין מתפללין לא מתוך קלות ראש ולא מתוך עצבות... 
היו  עתה  עד  כי  לומר  יש  זה  לפי  שמחה“.  מתוך  אלא 
לא  ולפיכך  השעבוד,  מקושי  בצער  נתונים  ישראל  בני 
מצרים  מלך  מות  על  בשומעם  אך  תפילתם.  התקבלה 
שוועתם  עלתה  השמחה  ומתוך  בשמחה,  לבם  התמלא 

אל האלוקים.
’פנים יפות‘; קונטרס ’חסד לאברהם‘ הנדפס בראש שו“ת ’חלק לוי‘

’שעשה לי כל צרכי‘ ב‘אדמת קודש‘
”וַּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהם ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא“ (ג ה)
פירש רבי יוסף שאול נתנזון רבה של לבוב: 

בברכת  כי  פירש  השחר)  ברכות   – השל“ה  (סידור  המהרש“ל 
שנברא  כך  על  מיוחד  שבח  טמון  צרכי‘,  כל  לי  ’שעשה 
שנבראה  כולה  הבריאה  על  שולט  שהוא  באופן  האדם 
לצורכו. ומברכים אנו אותה על לבישת המנעלים, כיוון 
תחת  לובש  שהוא  בכך  במיוחד  מתבטאת  זו  ששליטה 
שהינם  חיים,  בעלי  מעורות  העשויים  מנעלים  רגליו 

דרגה אחת מתחתיו בסדר הבריאה.
’אדמת  על  משה  עמד  שכאן  כיוון  כי  לומר  יש  זה  לפי 
שליטת  תחת  עומדת  אינה  מעלתה  לרוב  אשר  קדש‘, 
את  המסמלות  נעליו  את  להסיר  הצטווה  לפיכך  האדם, 

שליטתו על הבריאה.
’דברי שאול‘ מהדורה רביעאה

טעם כיסוי הפנים בשעת ברכת הכוהנים
”ַוַּיְסֵּתר מֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאקִים“ (ג ו)

משה  זכה  ָיֵרא“  ”ִּכי  בשכר  הובא:  א)  ג  (שמו“ר  במדרש 
ובשכר  ל),  לד  (שמות  ֵאָליו“  ִמֶּגֶׁשת  ”ַוִּייְראּו  בו:  והתקיים 
”ֵמַהִּביט“ זכה ל: ”ּוְתֻמַנת ה‘ ַיִּביט“ (במדבר יב ח). ויש להבין, 
מה  ומפני  אחת,  פעולה  הינה  ֵמַהִּביט“   – ָיֵרא  ”ִּכי  הלוא 

התחלקה היא במדרש לשתי פעולות ששכרן כפול?
תירץ רבי משה לייב ליטש רוזנבוים מפרשבורג תלמיד 

ה‘חתם סופר‘: 

כשראה משה את הסנה בוער, הבין מיד את אשר לפניו 
ונמנע מלהביט בשכינה, וכדי שלא ייכשל הוסיף והסתיר 
פניו בבגדו. נמצא שמעשהו התחלק לשתי פעולות: א. 
הפנים  הסתרת  פעולת  ב.  מהסתכלות.  הימנעותו  עצם 
על  שכרו;  ונכפל  זכה  לפיכך  להיכשל.  שלא  כדי  שנקט 
פעולה  נקט  בו  שהייתה  שמים  יראת  שמתוך  ירא‘ –  ’כי 
להימנע מהחטא, זכה ל‘וייראו מגשת אליו‘, ועל ’מהביט‘ 

– עצם ההימנעות מההבטה, זכה ל‘ותמנת ה‘ יביט‘.
בטלית  הראש  כיסוי  למנהג  מקור  אף  מהווה  זו  הנהגה 
להביט  נבוא  לבל  וכסייג  כגדר  הכוהנים,  ברכת  בשעת 
מברכים  שהם  בשעה  הכוהנים  ידי  על  השורה  בשכינה 

את העם (ראה חגיגה טז א). 
’אמרות ה‘‘ 

אנקת כאב המתקבלת כתפילה
ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 

ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכאָֹביו“ (ג ז)
פירש רבי איצל‘ה מוולוז‘ין:

שאנחתם  אף   – נְֹגָׂשיו“  ִמְּפֵני  ָׁשַמְעִּתי  ַצֲעָקָתם  ”ְוֶאת 
מתוך  רק  נבעה  אלא  לשמים,  הופנתה  לא  וזעקתם 
את  שמעתי  זאת  בכל  שעבודם,  וקושי  צרתם  כאב 
ַמְכאָֹביו“  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ”ִּכי  וזאת  לגואלם.  וירדתי  צעקתם 
– מפני שמכיר אני במכאוב המונע מהם לתת את הדעת 

’פה קדוש‘להתפלל כיאות.

שתי כוונות בתפילה
ֶאל  ֱאקים  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם;  אַֹמר  ָמה  מֹו  ּׁשְ ַמה  ִלי  ”ְוָאְמרּו 
מֶׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה... ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאקִים ֶאל מֶׁשה ּכֹה 
תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאקֵי ֲאבֵֹתיֶכם... ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם“ 

(ג יג –טו)

יש להבין: וכי עד עתה לא הכירו בני ישראל את שם ה‘?
פירש מרן ה‘חתם סופר‘:

מֹו“ התכוונו בני ישראל לברר איזו היא  בשאלת: ”ַמה ּׁשְ
הכוונה הראויה בעת העמידה בתפילה לפני ה‘? ועל כך 

השיבו להם מן השמים כי שתי כוונות יש בדבר:
א. ’ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה‘ – ובלשון הרמב“ם ב‘מורה נבוכים‘ 
לכוון  עליכם  כלומר,  נמצא“;  הוא  אשר  ”הנמצא  סג):  (א 
לשמוע  תמיד  ומוכן  הנמצא  ה‘  לפני  עומדים  שהנכם 
תפילת כל פה. וכפי שהעיד הריב“ש (שו“ת, סי‘ קנז) על רבנו 
הקבלה,  סודות  בכל  בקי  שהיה  שאף  מקינון,  שמשון 
ככוונת  הפשוטה  הכוונה  את  אלא  בתפילתו  כיוון  לא 

התינוקות – שהוא עומד לפני ה‘.
כי  לכוון  אתם  יכולים  עוד   – ֲאבֵֹתיֶכם“  ֱאֵקי  ”ה‘  ב. 
שלפי  הקדושים,  האבות  דעת  על  נאמרת  תפילתכם 
שהם תיקנו את שלוש התפילות בוודאי ידעו את עומק 

’חתם סופר‘ כוונתן. 
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’פקד פקדתי‘ בזכות ’אמן‘
”לֵךְ ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה‘ ֱאקי 
ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאקי  ֵאַלי  ִנְרָאה  ֲאבֵֹתיֶכם 
ֵלאמֹר ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם... ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶלךָ“ (ג טז; יח)
מכיון  מאליהם,   – ְלֹקֶלָך‘  ”‘ְוָׁשְמעּו  וברש“י: 
שתאמר להם לשון זה, ישמעו לקולך. שסימן זה 
כבר מסור בידם מיעקב ומיוסף, שבלשון זה הם 
ָּפקֹד  ’ֵואקִים  כד):  נ  (בראשית  אמר  יעקב  נגאלים. 
ִיְפקֹד ֶאְתֶכם‘, יוסף אמר להם (שם כה): ’ָּפקֹד ִיְפקֹד 

ֱאקִים ֶאְתֶכם‘“.
האותיות פ.ק.ד. באות בסדר הא“ב לפני האותיות: 
בגימטרייה  הינה  ’פקד‘  תיבת  כן  כמו  צ.ר.ה. 
בכך  התורה  רמזה  הכולל);  (עם  ’אמן‘  פעמים  ב‘ 
הוא  מקדים  אמן  עניית  על  האדם  בהקפדת  כי 
מ  (תיקו“ז  חכמינו  שהבטיחו  וכפי  למכתו,  רפואה 
של  דין  גזר  לו  בכל כוחו קורעין  אמן  א): ”העונה 

’ציצית כנף‘ עמ‘ קחשבעים שנה“.
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הברית,  בארצות  היהודית  העיתונות  קוראי 
תשי“ג,  משפטים  פר‘  שב“ק  ערב  מתאריך 

הופתעו לקרוא את הידיעה הבאה:
”בשבוע שעבר נסתיים בבית משפט בפילדלפיה 
משפט שתחילתו עוד לפני שלוש שנים. בשנת 
תש“י נשכר צעיר דתי בשם הרשל פישר על ידי 
גבאי בית כנסת בפילדלפיה לעבור לפני התיבה 
הצדדים  ששני  אף  על  אולם  הנוראים.  בימים 
כנסת  בבית  פישר  התפלל  לא  חוזה,  על  חתמו 

זה בימי החג...
היות שכך, סירבו גבאי בית הכנסת לשלם לו את 
המשכורת שהוסכם עליה מקודם, אולם הצעיר 
דרש אותה בטענה שהגבאים אחראים להפרתו 
לבוא  הכנסת  בית  מגבאי  דרש  הוא  החוזה.  של 
עימו לדין תורה. לאחר שאלו לא נענו להזמנות 
הרבנים  בהסכמת  תביעתו  את  הגיש  התכופות, 
המשפט  נסתיים  וכאמור  אזרחי,  משפט  לבית 

בשבוע שעבר.
גוי  שופט  ידי  על  שהוצא  המנומק  הדין  פסק 
והוא  הצעיר,  לטובת  היה  אירי  ממוצא  נוצרי 

עורר סערה בקרב יהודי ארצות הברית...“.
זו  כתבה  מאחורי  העומד  המרתק  הסיפור  את 
ישראל‘  ’אגודת  נשיא  שרר,  משה  הרב  פרסם 
’דאס  ירחון  של  השני  בגיליון  הברית,  בארצות 
שבט  בחודש  לאור  שיצא  ווארט‘,  אידישע 

תשי“ד. הרי הוא לפניכם:
איש  אלא  גאון,  ולא  רב  היה  לא  פישר  הרשל 
’אגודת  בסניף  השורה  מן  חבר  פשוט.  מכירות 
דוחק  ראוהו  לא  מעולם  פארק.  בבורו  ישראל‘ 
עצמו לשררה. תמיד היה הוא מתפלל בפינתו, 
ביצע  השעה  בהגיע  אך  הכלים,  אל  נחבא 
ה‘  קידוש  של  אמיץ  מעשה  פישר  הרשל  ר‘ 
המהווה דוגמה מופתית למסירות נפש יהודית.
בשנות  באמריקה  הדתית  היהדות  של  פניה 
התש“י היו שונות לחלוטין מפניה היום. אולם 
ומגושמת,  חומרית  תקופה  באותה  דווקא 
ושיחד  הנשמה  על  השתלט  ה‘דולר‘  כאשר 
לזהותה,  עצמית  התכחשות  כדי  עד  אותה 

התרחש אותו הסיפור. ומעשה שהיה כך היה:
שהיה  פישר  הרשל  ר‘  תש“י.  בקיץ  זה  היה 
באותם  עצמו  מצא  במשפחתו,  יחיד  מפרנס 
נעים,  בקול  שניחן  מתוך  עבודה.  מחוסר  ימים 
את  להשלים  כדי  כישרונו  את  לנצל  ביקש 
הקיץ  ובשלהי  פנים  לו  האיר  המזל  הכנסותיו. 
כנסת  בית  עם  חוזה  על  חתם  שנה  אותה  של 
בפילדלפיה כחזן לימים הנוראים, תמורת שכר 
באותם  עצום  סכום   – דולר  ומאה  אלפיים  של 

ימים.
בבית  שמדובר  מראש  בירר  חרדי  כיהודי 
המנהגים  כל  לפי  הנוהג  אורתודוקסי  כנסת 
חתימת  לאחר  שחודש  אלא  המקובלים. 
גבאי  כי  פישר  הרשל  לר‘  לפתע  נודע  החוזה, 
החולני  המרוץ  אחר  נסחפו  הכנסת  בית 
הברית,  בארצות  אז  שפשה  המודרניזם  של 
קיימת  שהייתה  המחיצה  את  לבטל  והחליטו 
השנה  מראש  שהחל  כך  הכנסת,  בבית  אז  עד 

ישבו בו גברים ונשים ביחד.
ר‘ הרשל פישר היה נסער כולו, אך הוא לא רץ 
לחפש היתרים וגם מנע עצמו מלהיות מושפע 
הושפע  לא  אף  הוא  הפרנסה.  אובדן  מחשש 
מצווה  אפילו  שזו  המקובלים  היצר  מפיתויי 
הייתה  דרכו  רחוקים.  לקרב  כדי  שם  להתפלל 
בתכלית  לו  אסור  חרדי  כיהודי  לפניו;  ברורה 

לשמש חזן בבית כנסת כזה.
לגבאֵי  התקשר  הוא  להיאבק.  ניסה  בתחילה 
בית הכנסת וניסה להשפיע עליהם לשנות את 
עצם  על  כלפיהם  טענותיו  מלבד  החלטתם; 
שינוי אופיו של בית הכנסת, העלה בפניהם אף 
טענה משפטית, לפיה שינוי אופי בית הכנסת 
משמש הפרה של החוזה שנחתם עימו. ובפרט 
ראש  בערב  רק  לכך  התוודע  שהוא  שהיות 
השנה, אפסו סיכוייו להשיג לעצמו מקום אחר 

לתפילה תמורת שכר הוגן.

ניסה  אטומות,  אוזניים  על  בקשותיו  משנפלו 
בית  שגבאי  אלא  תורה,  לדין  אותם  להזמין 
הדין,  לבית  ללכת  נפש  בשאט  סירבו  הכנסת 

ותחת זאת בחרו להוציא לפועל את תוכניתם.
הרשל;  ר‘  של  בליבו  התרחש  מה  לתאר  נקל 
נשארו ימים ספורים עד לראש השנה. חובותיו 
אישה  לפרנס  שעליו  בשעה  והעיקו,  לחצו 
וילדים וכבר מתקרב החורף... אך בהיותו חדור 
הפסוק  את  ושינן  עצמו  חיזק  פשוטה  אמונה 
ְוהּוא   ְיָהְב ה‘  ַעל   ַהְׁשֵל” כג):  (נה  בתהילים 

ְיַכְלְּכֶלךָ“.
לאחר השתדלויות מרובות קיבל משרת חזנות 
בבית כנסת צדדי, תמורת שכר מגוחך של מאה 

דולר בלבד.
הרשל  ר‘  התקשה  הנוראים  הימים  כעבור  אף 
משוכנע  היה  הוא  היום.  לסדר  לעבור  פישר 
עליה;  להחריש  שאסור  בפרשה  מדובר  כי 
עקרוני  עניין  כאן  היה  הכספי,  הנזק  מלבד 
זה,  כנסת  בית  מסוכנת:  מוסכמות  פריצת  של 
גברים  של  מעורבת  ישיבה  שהנהיג  לאחר  אף 
עצמו  להציג  המשיך  התפילה,  בשעת  ונשים 
כבית כנסת אורתודוקסי, והסיכון כי בתי כנסת 

אחרים ילכו בעקבותיו היה גדול.
סילוף  ושל  טשטוש  של  זה  מסוכן  תהליך 
עמוק  כאב  עורר  של היהדות החרדית  דמותה 
והוא  פישר  הרשל  ר‘  של  הרגישה  בנשמתו 

החליט לעשות מעשה:
התעלמו  הכנסת  בית  שגבאי  לאחר  כאמור, 
רבותיו  באישור  תורה,  לדין  הזמנותיו  מכל 

תבעם ר‘ הרשל לערכאות.
תמימות,  כשנתיים  לאורך  שנמשך  המשפט 
הביא  שאף  פישר,  של  טענתו  סביב  התנהל 
כנסת  בית  כי  לכך,  כעדים  חשובים  רבנים 
מאבד  אסורים  מנהגים  שמכניס  אורתודוקסי 
וכך  והואיל  אורתודוקסי.  להיקרא  זכותו  את 
הרי שאותו בית כנסת הפר את החוזה שנחתם 

עימו.
הנהגת  למרות  כי  הגבאים  טענו  לעומתו 
בגדר  הכנסת  בית  נשאר  התערובות, 
ניסו   – ונשים  גברים  בין  הפרדה  אורתודוקסי; 
יסוד  לה  אין   – לטעון  ה‘למדנים‘  הגבאים 
את  שהפר  הוא  פישר  דווקא  זה  ולפי  בתורה, 
ציבור  כשליח  לשמש  שסירב  לאחר  החוזה 

בבית כנסת אורתודוקסי.
ובסיומן  משנתיים  למעלה  נמשך  המשפט 
פרסם השופט סמיטה, נוצרי ממוצא אירי, את 
בשכלו  כי  עולה  מקריאתה  הברורה.  החלטתו 
העיקרון  את  שופט  אותו  הבין  הפשוט  הגויי 
הבסיסי שאותו ניסו גבאי בית הכנסת לטשטש.
בסירובו  צדק  פישר  כי  הייתה  החלטתו 
חייבים  הכנסת  בית  גבאי  וכי  שם,  להתפלל 
שהפסיד  הדולרים  אלפיים  את  לפישר  לשלם 
את  להדגיש  השופט  בחר  זאת  מלבד  בעטיים. 
הנימוקים שעליהם ביסס את פסק דינו, כשבין 

הדברים כתב את דעתו הנחרצת:
בין  מחיצה  מחייבת  האורתודוקסית  ”היהדות 
הוא  החיוב  מקור  הכנסת.  בבתי  לנשים  גברים 
יוסף  הרב  של  ההלכה  ובדיני  ברמב“ם  בתורה, 
קארו. חזן אורתודוקסי איננו יכול אפוא בשל צו 
כלומר  ’טריפה‘,  כנסת  בבית  להתפלל  מצפונו 

בית כנסת המחלל את ההלכה היהודית“.
דבר המשפט ופסק הדין היו לשיחת היום בקרב 
יהודי ארצות הברית והעולם, והשפיע רבות על 
עתידה של יהדות ארצות הברית, אשר נפעמה 
הפשוט  בהגיונו  מבין  גוי  שופט  גם  כי  לראות 
נהפך  ברורה  להלכה  שמתכחש  כנסת  בית  כי 

ל‘טרף‘.
’מוסף שב“ק‘ מקץ תשנ“ח

’כאמור פותח את ידך‘
ברכת  חתימת  קודם  ספרד  בנוסח 
(קמה  תהילים  מספר  פסוק  נוסף  ’הזן‘ 
טז). פסוק זה מבאר את לשון הברכה: 
ברא“  אשר  בריותיו  לכל  מזון  ”ומכין 
ומשביע  ידך  את  ’פותח  ”כאמור:   –
לכל חי רצון‘“. תוספת זו הובאה כבר 
עמרם;  רב  סידור  (ראה  הראשונים  בספרי 
’מרדכי‘ ברכות ריז), ונקבעה להלכה ב‘בית 

יוסף‘ (סי‘ קפז).
ס“ק  שם  משה‘  (’דרכי  הרמ“א  זאת  לעומת 
ה‘כלבו‘  כדברי  לאומרו,  שלא  כתב  ב) 
(קפז  ה‘דרישה‘  ביאר  שאותם  כה)  (סי‘ 
מתקנת  הינה  זו  שברכה  מכיוון  כי  א), 
אחד  אשר  הנביאים,  אדון  רבנו  משה 
להאמין   – הוא  האמונה  מעיקרי 
שהוא  שלאחר  ייתכן  היאך  בנבואתו, 
שה‘  הברורה  האמונה  את  בה  קבע 
לדבריו  להביא  נצטרך  העולם,  את  זן 
סיוע מדברי דוד המלך בכתובים? על 

כן אין להוסיף פסוק זה.
כיישוב לדעת הנוהגים לאומרו חידש 
נאמר  ביסודו  זה  פסוק  כי  המבי“ט, 
והוא  השלום,  עליו  רבנו  משה  מפי 
מכן  ולאחר  המזון,  בברכת  שקבעו 
התהילים.  בספר  המלך  דוד  סידרו 
אפשר  ’כאמור‘,  מקדימים:  שאנו  ואף 
זו.  תיבה  נוספה  הימים  שברבות 
התימה  מן  זה  אין  כי  המבי“ט  והוסיף 
לזמן  קודם  שחוברו  ברכות  שבנוסח 
נכללו  הכתובים  או  הנביאים  חיבור 
רבנו  משה  שכן  מספריהם,  פסוקים 
דבריהם,  כל  שורש  את  ידע  בוודאי 
והבאים אחריו קיבלו את תורתם ממנו 

(’בית אלוקים‘ שער היסודות סא).

השלחן‘  ב‘ערוך  ביאר  נוסף  באופן 
כסיוע  באה  אינה  זו  הוספה  כי  ג),  (קפז 
ביאור  כתוספת  אלא  משה,  לדברי 
לכל  מזון  ”ומכין  הברכה:  ללשון 
בריותיו אשר ברא“, שמשמעותה היא 
מזון  חי  בעל  לכל  הכין  יתברך  שה‘ 
ולא  מרוצה  יהיה  הוא  שממנו  ייחודי 
של  לשונו  והובא  אחר.  למזון  יתאווה 
ידך  את  ”פותח  בתהילים:  המלך  דוד 
היא  שאף   – רצון“  חי  לכל  ומשביע 
חי  בעל  שכל  כך  על  שבח  מבטאת 

מרוצה מהמזון המיוחד שהוכן לו.

אמירת הפסוק בכוונה עצומה
(שער  העבודה‘  ושורש  ה‘יסוד  כתב 
שלא  לנוהגים  אף  כי  פ“ט)  הבכורות 
אלא  ’הזן‘  בברכת  זה  פסוק  להזכיר 
בסיום ברכת המזון, בתפילת ’יראו את 
יתירה  חובה  ישנה  בוודאי  קדשיו‘,  ה‘ 
לומר פסוק זה בכוונה עצומה, וזאת כי 

הוא מעיקר כוונת ברכת המזון.
ע“פ  [הנהגות  אדם‘  ’הנהגות  בספר 
”פותח  שבאמירת  כתב  ו]  דף  האר“י, 
התיבות  ראשי  כי  לכוון  יש  ידך“  את 
בגימטרייה  הינם  ידך“  את  ”פותח 
עוד  וראה  ’אמן‘.  של  כגימטרייה  צ“א 
א)  יח  (דף  ז“ל  לאר“י  הכוונות‘  ב‘שער 
הם  ידך‘  את  ’פותח  התיבות  שראשי 
’חת“ך‘, ויש  ’פא“י‘, וסופי התיבות הם 
שמות  בשני  זה  פסוק  באמירת  לכוון 

אלו שסגולתם גדולה לפרנסה.

ביאור לשון הפסוק
הוא,  זה  פסוק  של  הפשוט  ביאורו 
ידו  את  פותח  הוא  ברוך  שהקדוש 
לכל  המזון  את  בעצמו  ונותן  הטובה 

הגמרא  [כדברי  החיים  מבעלי  אחד 
בריש תענית שמפתח הפרנסה נמצא 
רצונו  כפי  הוא],  ברוך  הקדוש  בידי 
(’מצודת  בדוחק  ולא  בשפע  ותאוותו, 
דוד‘ תהילים קמה טז, הגש“פ ’ערבי פסחים‘ – קרבן 

פסח). 

בצל“ח (ברכות ד ב) תמה על פשר הנוסח 
מקום  היה  שלכאורה  רצון“,  חי  ”לכל 
וביאר  מזון“.  חי  לכל  ”ומשביע  לומר 
כי בלשון זו טמונה הודאה מיוחדת על 
כך שהקדוש ברוך הוא טבע באדם את 
שרואות  וכפי  בחלקו‘,  ’השמח  מידת 
שמזונותיהם  כאלו  שיש  עינינו 
מצומצמים ביותר, אך הדבר אינו מונע 
מהם לשמוח בחלקם. וכעין המסופר 
על רבי חנינא בן דוסא שהעידה עליו 
בת קול: ”חנינא בני די לו בקב חרובין“ 
נוטע  הוא  ברוך  הקדוש  כי  ללמדך   –

’רצון‘ בלב בריותיו שישמחו בחלקם.
את  נפלא  באופן  לבאר  ניתן  זה  לפי 
”ובטובו  הברכה:  בתחילת  הנאמר 
הגדול תמיד לא חסר לנו“, שלכאורה 
אדם  קיים  וכי  לתמוה,  מקום  היה 
לו  חסר  לא  שמעולם  להעיד  שיוכל 
שבטובו  מובן,  האמור  לפי  אך  דבר?! 
היכולת  את  בליבנו  ה‘  טבע  הגדול 
לשמוח בחלקנו. ומי שמתנהג במידה 
בביטחון  לומר  יכול  בחלקו,  ושמח  זו 
וכפי  דבר.  לו  חסר  לא  שמעולם  מלא 
”ומשביע  א):  רכו  (פנחס  בזוהר  שמבואר 
לכל חי רצון“ – זהו מזונם של העניים 
מרוב  ולא  מרצונם  שבעים  שהם 

מאכלם.
הודאה  גם  טמונה  אלו  במילים 
הוא  ברוך  שהקדוש  כך  על  מיוחדת 
רק  בכפייה  האוכל  את  לנו  נותן  אינו 
כדי שבאמצעותו נתקיים בעולם [כפי 
רק  במכונית  הֶדֶלק  ניתן  שלהבדיל 
אלא  תיסע],  שהיא  לגרום  במטרה 
אותו  ונאכל  לחיכנו  יערב  שהוא  דואג 

מרצון (הגש“פ ’ערבי פסחים‘ – ’קרבן פסח‘).

הזן את הכל
את הטעם לכך שבתחילת הברכה אנו 
מברכים ’הזן את העולם‘, ובסופה ’הזן 
יותר ,  כוללת  לשון  שהיא  הכל‘  את 
(נתיב  עולם‘  ב‘נתיבות  המהר“ל  ביאר 
משבחים  אנו  בתחילה  פי“ח):  העבודה 
זוכים  שאנו  על  עצמנו  מצד  אותו 
הגדולים  חסדיו  את  לראות  יום  בכל 
ולהרגיש אותם, חסדים אלו מתבטאים 
לנו  הנצרך  כל  את  הוא  שמספק  בכך 
כדי שנוכל לחיות בעולם. ולבסוף אנו 
משבחים אותו על עצם גדולתו [אשר 
בה  להכיר  אנו  מסוגלים  תמיד  לא 
מצד עצמנו] שיש בידו שיש בידו כוח 
בעולם  וברייה  ברייה  כל  לזון  ויכולת 

ולספק לה את כל צרכיה.
שאנו  אף  שעל  המהר“ל  והוסיף 
ביד  שיש  בכך  ומכירים  מאמינים 
אחד  כל  לזון  כוח  הוא  ברוך  הקדוש 
עלינו  מוטלת  רב,  בשפע  מאיתנו 
ולבקש  לפניו  להתפלל  החובה 
הוא  ברוך  ’הקדוש  שכן  כך.  על  ממנו 
מתאווה לתפילתם של צדיקים‘, אולם 
עלינו לבטוח בכך שאם נתפלל לפניו, 

יספק הוא את כל הנצרך לנו.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ברכת ’הזן‘ (ד‘)

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

כבוד בית הכנסת ניצח במשפט


