
ברכת 'בורא פרי האדמה' על ביכורים
"ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה" (כו ב)

יש להבין: הרי את הביכורים יש להביא מפירות שבעת המינים 
שרובם גדלים על עץ, מדוע אפוא נאמר כאן 'פרי האדמה' ולא 

'פרי העץ'?
ביאר הראשון לציון רבי משה בן חביב:

הלכה היא כי ניתן להפריש ביכורים אפילו בזמן שהפירות עדיין 
בגדר 'בוסר', כפי ששנינו (ביכורים ג א וראה רע"ב שם): "יורד אדם 
'הרי  ואומר  בגמי  קושרו  שביכרה...  תאנה  ורואה  שדהו  בתוך 
'בורא  מברכים  בוסר  פירות  אכילת  שעל  כיוון  ביכורים'".  אלו 
פרי האדמה' (שו"ע או"ח רב ב) לפיכך נקט הפסוק לשון: "ְוָלַקְחָּת 
בעודם  אפילו  פירותיך  את  להפריש  אתה  יכול   – ֵמֵראִׁשית" 

בראשית גידולם, בזמן שברכתם "ְּפִרי ָהֲאָדָמה".
'חומת אנך'

להתאמן בכריעות והשתחוויות
"ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאקֶי" (כו י)

עומד  פעם  מצאוהו  מסלנט  זונדל  רבי  הצדיק  של  מקורביו 
בפינתו וכורע שוב ושוב כדוגמת הכריעות שמצווים אנו לכרוע 
בתפילת 'שמונה עשרה'. כששאלוהו לפשר מעשיו הסביר לפי 
תומו: "וכי החיילים המשרתים במשמר המלך אינם מתאמנים 
לפני  הם  מתייצבים  בטרם  וגינוניהם  קידותיהם  על  ומתרגלים 
וכמה  כמה  אחת  על  כן,  ודם  בשר  מלך  לפני  ואם  מלכם?! 
עצמו  לאמן  צריך  בוודאי  המלכים,  מלכי  מלך  לפני  שהעומד 
לעשות את הכריעות וההשתחוויות שנצטווה בהן, כדי שיבצען 

כראוי בעמידתו בתפילה לפני מלך מלכי המלכים".
'עלי ורדים' ברכות יב ב

הודאה על הרעה כטובה
"ְוָׂשַמְחָּת  ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ה' ֱאקֶי" (כו יא)

מפני מה מדגישה התורה: "ְבָכל ַהּטֹוב"?

ביאר הרבי בעל 'שפע חיים' מצאנז:

ששהה  שמי  מציון)  כי  ד"ה  א  כא  (ב"ב  התוספות  דברי  הם  ידועים 
מתמלא  ליבו  היה  מיד  הכוהנים,  בעבודת  וצפה  בירושלים 
המביא  אף  כי  מסתבר  זה  לפי  שמים.  ויראת  תורה  באהבת 
הביכורים  פרשת  את  שקרא  לאחר  המקדש,  לבית  ביכורים 
כך,  כל  עילאית  לדרגה  התעלה  בוודאי  חסדיו,  על  לה'  והודה 
מעודו  עליו  שעברו  והסבל  הצרות  כל  כי  לו  היה  שברור  עד 
היו לטובתו ועליו להודות אף עליהם. לפיכך מדגישה התורה: 
"ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ה' ֱאקֶי", אף אותם מאורעות 
שבעבר נדמו לך כרעים וקשים, עתה כשתראה כי היו לטובתך, 

תשמח ותודה אף עליהם.
'בחצרות החיים' כסליו תשנ"ט עמ' יח

ברכת המצוות – מדאורייתא או מדרבנן
"א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶֹתי ְוא ָׁשָכְחִּתי" (כו יג)

"'ְוא ָׁשָכְחִּתי' – מלברכך על הפרשת מעשרות" (רש"י).

טו  (ברכות  היא  מדרבנן  המצוות  ברכת  הלוא  המפרשים:  תמהו 
א), וכיצד ייתכן שכאן ציוותה אותנו התורה על כך במפורש?

ביאר מהר"ם דנון בחיבורו 'באר בשדה' על פירוש רש"י:

אכן נוסח הברכה הוא מדרבנן, אך עצם החובה להודות לה' על 
הזכות שניתנה לנו לקיים את מצוותיו הינה מדאורייתא, כנדרש 

מן הפסוק שלפנינו.

* * *

רבי משה גפן זצ"ל, מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה, ביקש 
לפשֵט מכאן חקירה הנוגעת לכל ברכות המצוות: האם הברכה 
נפרד  בלתי  חלק  הינה  המצוות  עשיית  לפני  מברכים  שאנו 

מדיני המצווה, או שמא היא מצווה בפני עצמה?

בתוך  מעשר  מצוות  על  הברכה  את  שמהזכרתנו  וביאר 
ממצוות  חלק  הינה  שהברכה  להוכיח  ניתן  המעשרות  וידוי 
עליה  להתוודות  האדם  צריך  מדוע  כך  לא  שאם  המעשרות, 

בשעה זו?!
'ושלל לא יחסר'

זכור כי עפר אנחנו
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ַעְּמ ֶאת   ּוָבֵר ַהָּׁשַמִים  ִמן   ָקְדְׁש ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה 

ְוֵאת ָהֲאָדָמה" (כו טו) 
זה  פסוק  פירש  דרגומירשט  של  רבה  שפירא  מנדל  מנחם  רבי 

על פי יסוד ששמע מאחיו רבי מרדכי:
רצופות:  בקשות  שתי  אנו  מבקשים  מלכנו'  'אבינו  בתפילת 
עפר  כי  זכור  לתפילתנו...  שמים  שערי  פתח  מלכנו  "אבינו 
כיוון  כך:  לפרש  ניתן  אלו  בקשות  בין  הקשר  את  אנחנו". 
יעמדו  שמים  שערי  פתיחת  בעת  שמא  אנו  שחוששים 
המקטרגים כנגדנו ויזכירו את חטאותינו, לפיכך מיד ממשיכים 
אנו לבקש: 'זכור כי עפר אנחנו' – ובשל כך מתקשים אנו לעמוד 

כנגד פיתויי היצר.
אף הפסוק שלפנינו רומז ליסוד זה:

"ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים" – להקשיב לתפילתם של 
ישראל, "ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה" – וכשתברך 
אותם אל תפן אל חטאתם, שהרי הם עפר מהאדמה ובשל כך 

'מאזני צדק'מתקשים הם לעמוד כנגד פיתויי היצר.

כיסוי הסכין בשעת ברכת המזון
"ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ֱאקֶי ִמְזַּבח ֲאָבִנים א ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל" 

(כז ה)

השולחן  על  המונחים  הסכינים  את  לכסות  שיש  היא  הלכה 
ידועים  זו  הלכה  בטעם  ה).  קפ  או"ח  (שו"ע  המזון  ברכת  בשעת 
הם דברי הרוקח (סי' שלב): בזמן שאין בית המקדש קיים נחשב 

בפסוק  והרי  א),  נה  (ברכות  לישראל  כפרה  כמזבח  השולחן 
שלפנינו נאסרה הנפת ברזל על המזבח, לפיכך מכסים אנו את 

הסכין בשעת ברכת המזון.
טעמים נוספים נאמרו להלכה זו, להלן נביא כמה מהם:

א. בעל 'שבלי הלקט' (סי' קלה) כתב כי תיקנו זאת משום מעשה 
'בונה  לברכת  וכשהגיע  המזון,  ברכת  שבירך  באדם  שהיה 
ותקעו  סכין  שנטל  עד  החורבן,  על  כך  כל  הצטער  ירושלים' 
בשעת  הסכין  את  להצניע  גזרו  נפשות  סכנת  משום  בליבו. 

הברכה.
ב. ב'מטה משה' (ח"ב סי' שד) הביא בשם 'בן דינאי': יעקב אבינו 
התברך בברכת: "ְוִיֶּתן ְל ָהֱאקִים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ 
בברכת:  התברך  עשיו  ואילו  כח),  כז  (בראשית  ְוִתירֹׁש"  ָּדָגן  ְורֹב 
'ברכת  מברכים  כשאנו  לפיכך  מ).  פס'  (שם  ִתְחֶיה"   ַחְרְּב "ְוַעל 
של  בזכותו  זכינו  שלה  ורחבה'  טובה  חמדה  'ארץ  על  המזון' 
ברכתו  את  המסמלת  לחרב  זכר  שיהיה  ראוי  לא  אבינו,  יעקב 

של עשיו.
ברכת  בשעת  הסכין  בכיסוי  (שם):  משה'  ב'מטה  ביאר  עוד  ג. 
שולטת  המוות  מלאך  של  חרבו  שאין  לכך  אנו  רומזים  המזון 
שכתבו  כפי  כהלכתה.  המזון  ברכת  לברך  המקפידים  באלו 
הקדמונים (רוקח סי' שלז) שאין האות ף' מוזכרת בברכת המזון, 
ללמדך שהמברך ברכת המזון כהלכתה אין שולטים בו לא אף, 

לא שצף ולא קצף.
ד. טעם נוסף כתב ה'כף החיים' (קפ טו): בברכת המזון מבקשים 
אנו על הגאולה ועל בניין ירושלים, והרי על אותה עת הובטחנו 
(ישעיה ב ד): "א ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה", 
וכזכר לנבואת נחמה זאת מכסים אנו את הסכין בשעת הזכרת 

ירושלים.

להקדים הכנה לקריאת שמע
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

על  אמונה'  'דברי  בעל  אהרן'  מ'תולדות  הרבי  דרש  רמז  בדרך 
הפסוק שלפנינו:

"ַהְסֵּכת" – התבונן והכן עצמך היטב לקבלת עול מלכות שמים 
בטרם תיגש לקיים את מצוות קריאת "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל".

'דברי אמונה' ליקוטים דף י

ברכת המזון מתוך שמחה
"ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאקֶי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" (כח מז)
מכתוב זה למדנו את חובתנו לעשות תמיד את מצוות ה' מתוך 
שמחה וטוב לבב. הוסיף וכתב רבי אליעזר פאפו בספרו הנודע 

'פלא יועץ' (ערך שמחה): 
רבה...  שמחה  לשמח  צריך  התפילה  עבודת  בשעת  "ובפרט 
וכן באמירת ברכת המזון הפליגו בזוהר הקדוש, בגודל החיוב 
לאומרו בשמחה ובטוב לבב, עד שאמרו שראוי שיאכל וישתה 

דברים המשמחים את הלב כדי שיברך ברכת המזון בשמחה".
נמנעים  פעם  לא  הדברים:  אותנו  מחייבים  כמה  עד  וראה,  צא 
בהימנעות  המזון.  בברכת  נתחייב  שלא  כדי  פת  מאכילת  אנו 
ואיה  בעבורנו,  כעול  נחשבת  המזון  ברכת  כי  אנו  מראים  זאת 

היא השמחה על הזכות שניתנה לנו להודות לבורא העולם?!
'אור דוד'

פרשת כי תבוא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
יכורים

פני ם

אמן – מ'מטה' ל'מעלה'
"ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה" (כח יג)

של  לגימטרייה  'ַמְעָלה'  של  הגימטרייה  בין  ההפרש 
לכך  רמז  מכאן  'אמן'.  של  כגימטרייה  צ"א  הוא  'ָמָּטה' 
[הוי"ה  יתברך  שמותיו  שני  ייחוד  בכוונת  אמן  שעניית 
אדנ"י בגימטרייה 'אמן'], מעלה את דרגת האדם מ'מטה' 

ל'מעלה'.
ראה 'בן איש חי' – הלכות, הקדמת כי תבוא

כל יום תענה בכוונה אמן
"העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה" (תיקו"ז מ א).

ביאר רבנו המהר"ל מפראג (נפטר י"ח באלול שס"ט):
'שבעים שנה' הינו כינוי לתקופת חיי האדם בעולם הזה, כלשון הכתוב 

בתהילים (צ י): "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה"; אף מי שנגזר עליו לסבול 
צער ומכאוב כל ימי חייו, יכול לבטל מעליו את הגזיר האם יקפיד

 לענות אמן בכוונה ('חידושי אגדות' שבת קיט ב).

כתיבה וחתימה טובה. אמן.
תמונת הקיר המערבי של האלט נוי שול – בית המדרש של המהר"ל
 הכיתוב: גה"א ימ"ה, הינו ר"ת של מאמר חז"ל (ברכות נג ב):
"גדול העונה אמן יותר מן המברך".
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את הסיפור המחזק שלפניכם שמע מגיד המישרים ואיש החינוך הנודע, הרה"ג רבי מנחם 
נלהבת  דרשה  של  שבעיצומה  שמים,  וירא  יקר  אברך  המעשה,  בעל  מפי  שליט"א  שטיין 
אין  כי  כשנראה  דווקא  הלב  מעומק  הנישאת  בתפילה  הטמון  טבעי  העל  בכוח  שעסקה 
והבלתי  המרתק  בסיפורו  השומעים  ציבור  את  מלשתף  להתאפק  היה  יכול  לא  מוצא... 

נתפס.

בעבודת  יומו  מעמל  שובו  עם  בשבוע,  שבוע  כמידי  חמישי.  יום  של  הצהריים  אחר 
הנודעים,  התורה  מתלמודי  באחד  ומנוסה  ותיק  דרדקי  מלמד  משה,  ר'  ביקש  הקודש, 
לשלוף כמה שטרות מארנקו ולהניחם על המדף הגבוה במטבח. הוא פשפש בקדחתנות 
בארנקו, בדק היטב גם בכיסיו, אך העלה חרס בידו. מלבד כמה מטבעות קטנים לא הכיל 

הארנק ולו שטר אחד לרפואה.

היה אחת מתכונותיו  היה לקרות לו דבר שכזה, שכן הַסֵּדר  משה לא הבין איך יכול  ר' 
בכל  לנהל פנקס הוצאות והכנסות מפורט ומסודר.  יום חתונתו הקפיד  מאז  הבולטות. 
חודש היה אף מקצה מראש במעטפות מסודרות את סכומי הכסף הדרושים להוצאות 

הקבועות והמזדמנות המתוכננות לחודש הקרוב.

גם החודש עשה כך, ועל כן הופתע ביותר כשגילה מול עיניו ארנק ריק. ארכה לו דקה 
'ליפול'  יכולות  ביותר  המסודר  האדם  על  שגם  מסתבר  לכך.  שגרמו  בסיבות  להיזכר 
להן  התקבצו  אחד  ובשבוע  העליונה,  ההשגחה  רצתה  צפויות...  בלתי  הוצאות  פתאום 
כמה הוצאות חריגות שכאלו: טיפול שיניים דחוף ומורכב לאחד הילדים, נעליים שנקרעו 
מאגר  את  חיסלו  ועוד  אלו  כל  בהפתעה,  שהתקלקלה  הכביסה  מכונת  פתאום,  בפתע 
המזומנים שבכיסו, ארנקו התרוקן בטרם עת והוא נותר לעמוד מולו תוהה וחסר אונים.

שעמדה  רעייתו  בעבור  לכסף  במהירות  לדאוג  עליו  היה  במהירות.  התעשת  משה  ר' 
כבר לצאת לחנות הסמוכה לביתם כדי לרכוש את צורכי השבת. הוא ניסה לחייג לכמה 
מביניהם  שאלו  אלא  אלו,  למטרות  בדיוק  שנועדו  קטנים  בגמחי"ם  שהחזיקו  מידידיו 
שהרימו את השפופרת נאלצו להשיב פניו ריקם. דווקא היום היו קופותיהם ריקות, ואיש 

מהם לא יכול היה להלוות לו את הסכום הדרוש.

בצר לו ניסה להתקשר לשניים מידידיו שלפי השערתו יכולים היו להלוות לו את הסכום 
הדרוש, אלא שגם מהם לא צמחה ישועתו. 'סוף חודש' הוא זמן לחוץ אצל כולם. שמא 

גם להם היו הוצאות חריגות שהותירו אותם מבלי יכולת לסייע בעדו.

עתה חש ר' משה כי כלו כל הקיצין. בדרך הטבע אפסה תקוותו להשיג את צורכי השבת. 
נותרה לו רק דרך אחת: לפנות אל היושב במרומים אשר לו הכסף ולו הזהב ובידו לכלכל 

את בריותיו אף במצבים הקשים ביותר.

ממחשבה למעשה נכנס ר' משה לחדרו ונעל את הדלת אחריו. בחשֵכה ששררה בחדר 
החל הוא לדבר עם אביו שבשמים כבן המתחטא לפני אביו:

בעולם  כוח  שום  אין  כי  בעובדה  ומכיר  אני  יודע  וחנון,  רחום  אב  עולם,  של  "ריבונו 
מבלעדיך. לך העוז והממשלה, אתה הוא השליט היחיד על הפרנסה והכלכלה, ורק בידך 
להחליט אם צורכי השבת יהיו מזומנים בידי אם לאו. אנא ממך עזרני וסעדני בעת הזאת".

פורצות  כשהמילים  הוא  ברוך  הקדוש  עם  משה  רבי  שוחח  השעה  כמחצית  במשך  כך, 
מעומק לבו בזו אחר זו.

לאחר כמחצית השעה יצא ר' משה מהחדר בעיניים טרוטות ובלב הומה. הילדים שלא 
ציפו  כבר  בחדרו,  יום  של  בעיצומו  להסתגר  לאביהם  שגרמה  הסיבה  על  מאומה  ידעו 
לו בחוץ בעיניים נוצצות מהתרגשות; "אבא! אתה לא תאמין למה שקרה", קרא לעברו 
הסמוכה,  בצרכנייה  העובד  יוני,  הדלת  על  כאן  נקש  דקות  כמה  "לפני  מביניהם,  הקטן 
השבת  צורכי  בכל  עמוסה  מהן  אחת  כשכל  זהות,  עגלות  שתי  לפניו  דוחף  כשהוא 
המספיקים בשפע לשבת שלֵמה; בשר, עופות ודגים, שימורים, עוגות וממתקים, ירקות, 

פירות, חלות, שתייה ומיטב מטעמי השבת, הכול ארוז בסדר מופתי".

שבועיים קודם לכן, נזכר ר' משה, התקיים מבצע בצרכנייה שבמסגרתו נערכה הגרלה 
בין כל העורכים את קניותיהם לכבוד שבת בסכום של מעל מאה שקלים, כאשר הפרס 

הגדול היה זכייה בכל צורכי השבת למשך שבועיים על חשבון החנות.

זו הייתה הפעם הראשונה בחייהם שבה זכו במבצע כלשהו...

נקישות  נשמעו  מכן  לאחר  קלה  כששעה  מההפתעה,  להירגע  הספיק  טרם  משה  ר' 
מהקומה  השכנים  אלו  היו  דמיון;  כל  על  עלתה  ההפתעה  הפעם  הדלת.  על  נוספות 
כבר  השבת  מאכלי  כל  את  להכין  תמיד  שהקפידו  במיוחד,  מסודרת  משפחה  העליונה, 
מיום חמישי. זה עתה סיימו את כל הבישולים כשלפתע קיבלו הודעה על שמחה בלתי 

צפויה שהצריכה אותם לצאת ולשבות מחוץ לעיר.

משה  ור'  השכנים,  התחננו  וייזרק",  יתקלקל  שהכול  חבל  בעבורכם,  האוכל  את  "קחו 
ומשפחתו לא חשבו לרגע לסרב להצעה המפתיעה...

אכן כן, זו כוחה של תפילה היוצאת מעומק הלב בשעה שכלו כל הקיצין. ר' משה הקיש 
נאמנים  שליחים  שלחו  ומשמים  התפילה,  בכוח  תמימה  אמונה  מתוך  שמים  שערי  על 

להקיש על דלת ביתו. בקשתו נענתה במהירות ובכפל כפליים.

'אמונה שלמה' עקב

התורה והגאולה תלויים זה בזה
"אם מבקש אתה לראות את השכינה בעולם הזה – עסוק בתורה בארץ ישראל" (ילק"ש 

תהלים רמז תתסב).

בסיומה של ברכת 'אהבה רבה' מוסיפים אנו בקשה מיוחדת על הגאולה: "והביאנו לשלום 
מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו". כיצד קשורה בקשה זו למילות הברכה 

שלפניה העוסקות בלימוד התורה?

בכמה אופנים ביארו זאת המפרשים:

א. בפסוק באיכה (ב ט) אנו מקוננים: "ַמְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה", שכל זמן שישראל 
מתרי"ג  כמה  שהרי  ובפרט  ב).  ה  (חגיגה  מזה  גדול  תורה  ביטול  לך  אין   – בגלות  טרודים 
שבית  בזמן  אלא  מתקיימות  שאינן  ומהן  ישראל,  בארץ  אלא  מתקיימות  אינן  המצוות 
המקדש קיים. על כן לאחר שאנו מבקשים לזכות בתורה, אנו מוסיפים ומבקשים שנזכה 
שייבנה בית המקדש וכולנו נעלה לארץ ישראל, ואז נוכל ללמוד ולקיים את התורה בנחת 

ובשלמוּת ('אשי ישראל' [לר"י ברודא] אות נג; 'שירת דוד').

ָמה  יא): "ַעל  ט  הפסוק (ירמיהו  מן  לברכה  זיכרונם  חכמינו  דרשו  ב)  פה  בגמרא (ב"מ  ב. 
שזלזלו  כך  על  הייתה  מארצם  ישראל  גלות  שסיבת  ּתֹוָרִתי"  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל  ָהָאֶרץ...  ָאְבָדה 
את  מכול  יותר  מבטאים  אנו  שבה  רבה'  'אהבה  בברכת  כן  על  כיאות.  כיבדוה  ולא  בתורה 
לארץ  שיבה  על  בקשה  מלהוסיף  מתאים  יותר  אין  בה,  לזכות  ושאיפתנו  לתורה  אהבתנו 

שנעזבה מחמת זלזול בתורה (הגרא"ש וסרמן, הובא ב'מאיר דרך' ואתחנן). 

ג. באופן נוסף יש שביארו זאת: כל זמן שבני ישראל חיו בארצם ובית המקדש היה קיים, 
שררה אהבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ואילו בתקופת החורבן פחתה 
אהבה זו. לפיכך עם סיומה של ברכת 'אהבה רבה' שבה ביטאנו במילים נשגבות את החיבה 
היתרה השוררת בין קודשא בריך הוא לישראל, אין ראוי יותר מלבקש על בוא הגאולה שאז 

תתעצם האהבה בשנית ('נפש שמשון').

ד. עוד יש שביארו זאת על פי ביאורו של המהר"ל ב'דרוש על התורה' (מהד' פיעטרקוב 
דף כ ב) לדברי הגמרא (שבת קלח ב): "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל... אלא שלא 
ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד". וביאר המהר"ל, שכיוון שישראל ואורייתא 
חד הם, לפיכך כל זמן שישראל מפוזרים בארבע כנפות הארץ, אף התורה מפוזרת בכמה 

וכמה מקומות ויתקשו ההוגים בה למצוא הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד.

לפי זה מובנת שייכותה של בקשת 'והביאנו לשלום' לברכת 'אהבה רבה' העוסקת בתורה, 
כי הרי לא נוכל להגיע לשלמוּת בעסק התורה, כל זמן שלא יתכנסו ישראל מתפוצותיהם 

בארבע כנפות הארץ לארצנו הקדושה ('ברכת יעבץ' חנוכה עמ' קנח). 

ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ
בחלק מסידורי נוסח ספרד מופיע הנוסח: "מהר והבא עלינו ברכה ושלום מארבע כנפות 

הארץ". ביאור נאה לנוסח זה אמר הגאון רבי משה חיים שמרלר זצ"ל אב"ד ציריך:

זו  גלות  תהיה  הארץ,  כנפות  בארבע  בגלות  נמצאים  שאנו  בשעה  אף  כי  אנו  מבקשים 
בעבורנו לברכה ולשלום; כלומר, שהצרות ויתר המאורעות העוברים עלינו ב ה יזככו את 
במהרה  עלינו  לבוא  העתידה  לגאולה  ומוכנות  ראויות  להיות  נשמותינו  את  ויכינו  נפשנו 
בימינו. כך שכשיתכנסו הגלויות מארבע כנפות הארץ, נוכל להביט לאחור ולהבין בבהירות 
כי כל מאורע שעבר עלינו במהלך הגלות היה לטובתנו הנצחית, למען נהיה מוכנים וראויים 

לזכות לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ('ליקוטי דרושים' אות עז).

ותוליכנו קוממיות לארצנו
אנו  מה  מפני  לארצנו",  הארץ  כנפות  מארבע  לשלום  "והביאנו  לבקש:  היה  ניתן  לכאורה 

מאריכים ואומרים: "והביאנו... ותוליכנו קוממיות לארצנו"?

כמה ביאורים נאמרו לכך:

הגלויות  כל  יתקבצו  תחילה  שלבים:  בשני  תתבצע  שהגאולה  מבואר  הקודש  בספרי  א. 
מובן  זה  לפי  ישראל.  לארץ  כאחד  כולם  יעלו  ומשם  אחד,  למקום  הארץ  כנפות  מארבע 
כנפות  מארבע  "והביאנו...  בנו:  יתקיים  תחילה  כי  חלקים,  בשני  זאת  אנו  מבקשים  מדוע 
'אוצר  בסידור  הובא  שלום'  ('דובר  לארצנו"  קוממיות  "ותוליכנו  מכן:  לאחר  ורק  הארץ", 

התפילות'). 

ב. ה'חתם סופר' (שו"ת, יו"ד סי' קלב) ביאר זאת על פי הידוע כי אף מתי חוץ לארץ יקומו 
יקומו  ושם  ישראל  לארץ  מקבריהם  במחילות  יתגלגלו  שבתחילה  אלא  המתים,  לתחיית 
אלא  הארץ",  כנפות  מארבע  לשלום  "והביאנו  בבקשת  מסתפקים  איננו  כן  על  לתחייה. 
מוסיפים ומבקשים: "ותוליכנו קוממיות לארצנו" – שנזכה להיגאל בעודנו בחיים ולעלות 

לארץ ישראל בקומה זקופה, ולא לאחר המיתה בגלגול מחילות.

ג. בגמרא (סנהדרין צח א) מבואר כי גאולתם של ישראל יכולה שתבוא בשני פנים; אם יזכו 
תהיה היא בבחינת 'ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא' (דניאל ז יג) – בניסים גלויים ובנפלאות למעלה מדרך 
הטבע, ואם לא יזכו, תבוא היא בהשקט ובהסתר בבחינת 'ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור' (זכריה ט ט).

על כך אנו מבקשים בתחילה על עצם הגאולה: "והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ", אך 
מיד אנו מוסיפים ומבקשים שלא יהיה הדבר בהסתר אלא באופן של 'קוממיות לארצנו' – 

בריש גלי, בכבוד ובקומה זקופה ('שפתי חיים' – רינת חיים).

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
ברכת אהבה רבה (ט')

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

שתי נקישות משמים


