
’שנהיה לראש‘ – באמונה
”ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב“ (ו ג)

”‘ָוֵאָרא‘ – אל האבות“ (רש“י).
להוסיף  הוא  בא  מה  רש“י:  דברי  פשר  על  תמהו  רבים 

בדבריו, הלוא הכתוב עצמו מפרש זאת על אתר?
אנו  מה  מפני  ו):  ג  לעיל  רמב“ן  (ראה  התמיהה  היא  ידועה 
”אלקי  עשרה‘:  ב‘שמונה  הראשונה  בברכה  משלשים 
אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב“, הלוא די היה בהזכרת 
ביאר  ויעקב‘?  יצחק  אברהם  ’אלקי   – אחת  פעם  ה‘  שם 
לו  שאל  ללמדנו,  הדבר  בא  כי  מאירות‘  ’פנים  בעל 
אלא  מאבותיו,  שירש  האמונה  על  להסתמך  לאדם 
הבנתו  מצד  יתברך  בבורא  לאמונה  ולהגיע  לעמול  עליו 
ֱאקֵי  ֶאת  ”ַּדע  ט):  כח  א‘  (דה“י  הכתוב  כמאמר  האישית, 
ָאִבי ְוָעְבֵדהּו...“. לפיכך אנו מזכירים ’אלקי‘ על כל אחד 
בכוחות  האמונה  את  השיג  מהם  אחד  שכל   – מהאבות 

עצמו, ולא מצד היותו ’אלוקי אביו‘.
התקשה   – מפרימישלן  מאיר  רבי  פירש   – לענייננו  אף 
רש“י מפני מה הזכיר הכתוב ”אל“ שלוש פעמים: ”וארא 
אל אברהם אל יצחק ואל יעקב“, ועל כן פירש: ”‘וארא‘ – 
אחד  כל  כי  להדגיש  הכתוב  ביקש  לאמור:  האבות“,  אל 
את  האבות  השיגו  לא  באמונה;  ’אב‘  בבחינת  היה  מהם 
לכל  אלא  מאבותיהם,  כירושה   – ’בן‘  בבחינת  האמונה 

אחד מהם נגלה ה‘ כ‘אב‘ בפני עצמו.
בכך פירש רבי יוסף פצ‘נובסקי מלודז‘ את נוסח הבקשה 
שתיקנו לומר בליל ראש השנה בעת אכילת ראש הכבש: 
”שנהיה לראש ולא לזנב“ (או“ח תקפג ב); ’כבש‘ רומז לאילו 
של יצחק, ועל כך אנו מבקשים, שנזכה להיות בבחינת 
’ראש‘ לאמונה. כיצחק אבינו שלא הסתמך על האמונה 
האמונה  את  והשיג  עמל  אלא  אביו,  מאברהם  שנחל 

בכוחות עצמו.
שו“ת ’פנים מאירות‘ ח“א סי‘ לט; ’דברי מאיר‘; ’פרדס יוסף‘ 

כוחה של ’תפילת רב‘...
”ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה‘ ֵהן ֲאִני ֲעַרל ְׂשָפַתִים ְוֵאי ִיְׁשַמע ֵאַלי 

ַּפְרעֹה“ (ו ל)
שואל  רבי  נותר  הענפה  משפחתו  מכל  וערירי  בודד 
כמה  ברבנות  המלחמה  טרם  ששימש  מי  מרגליות,  דוד 
ממלתעות  נס  בדרך  שניצל  לאחר  בפולין,  קהילות 
הנאצים במלחמת העולם השנייה. הוא התיישב בארצות 
וקיבל  מאבלו  כארי  התנער  הרב,  יגונו  ולמרות  הברית 
בקווינס.  ישראל‘  ’דגל  קהילת  הנהגת  את  עצמו  על 
בקרב  היהדות  ולחיזוק  לביסוס  רבות  פעל  במסגרתה 

כלל יהודי ארצות הברית.
וכך היה הוא, ’נאה דורש – ונאה מקיים‘: 

ארבע פעמים הוזכר הצירוף: ”הן אני“ בתנ“ך: א. בפסוק 
שלפנינו, ב. בישעיה (מט כא): ”ֵהן ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבִּדי“, ג. 

עוד בישעיה (נו ג): ”ְוַאל יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש“, ד. 
באיוב (לג ו): ”ֵהן ֲאִני ְכִפי ָלֵאל“.

כלפי מה דברים אמורים?! הנה מגיע רב לארצות הברית 
הוא  כי  בתואנה  הקדושה  גדרי  לחיזוק  מלפעול  ונמנע 
ועוד,  המקום.  שפת  את  מכיר  אינו  שכן  שפתים‘  ’ערל 
לפעול  בידי  מסייע  אינו  איש   – לבדי‘  נשארתי  אני  ’הן 
כשאיפתי, ועל כן הנני כ‘עץ יבש‘ שאינו יכול לתת פרי. 
אני  ’הן  שהרי  הדין,  מן  פוטרו  הדבר  אין  כי  לדעת  עליו 
בבד  ובד  יכולתו,  כפי  לפעול  עליו  היה   – לא-ל‘  כפיךָ 

לשאת כפיו בתפילה לפני ה‘ שדבריו יישאו פירות.
’שדה מרגליות‘ עמ‘ קסג

’והחזירנו בתשובה... לפניך‘
”ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (ז ג)
לבחור  אדם  כל  בידי  נתונה  הבחירה  הלוא  להבין:  יש 
בטוב, ומפני מה סגר ה‘ את דלתי התשובה בפני פרעה? 
על  נענש  מדוע  לשליטתו,  ניתן  לא  הדבר  אם  ועוד: 

קשיות ליבו?
פירש ה‘חפץ חיים‘:

היו  ואלמלא  מטבעו,  הוא  ’קשה‘  אדם  כל  של  ליבו 
וכפי  לשוב.  מצליח  היה  לא  השמים  מן  בידו  מסייעים 
בתשובה  ”והחזירנו  ’השיבנו‘:  בברכת  אנו  שמבקשים 
לשוב  הבחירה  נלקחה  לא  מפרעה  לפניך“.  שלמה 
בתשובה, אלא שמתוך שהגדיש את סאת רשעותו, נענש 
ליבו  נותר  בכך  לשוב.  בידו  סייעו  לא  שמשמים  בכך 

’קשה‘ וכבד כאבן, וממילא לא הצליח לשוב. 
’חפץ חיים‘ על התורה 

’תתיר צרורה – קבל רנת עמך‘
ֶאל  ְוָאַמְרָּת  מֹוֵפת  ָלֶכם  ְּתנּו  ֵלאמֹר  ַּפְרעֹה  ֲאֵלֶכם  ְיַדֵּבר  ”ִּכי 

ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּט ְוַהְׁשֵל ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין“ (ז ט)
מהי משמעות המילה ’ָלֶכם‘?

ביאר ה‘אוהב ישראל‘ מאפטא: 
פרעה בוודאי יביע את תמיהתו בפני משה ואהרן; הלוא 
וכיצד  מצרים,  בטומאת  צוואר  עד  שקועים  ישראל  בני 
ראויים  כי   – מופת“  לכם  ”תנו  ידרוש:  כן  על  ה‘?  יגאלם 
ירידתם  כי  דע  משה:  לו  ישיב  כך  על  להיגאל.  אתם 
משתעבד  שהנך  מתוך  רק  נובעת  ישראל  של  הרוחנית 
בהם, וכפי שיעיד המטה  הקדוש שבידי: אם רק אשליך 
נראים  ישראל,  אף  לתנין.  יהיה  מיד  ארצה,  לפניך  אותו 
תחדל  רק  אם  לשליטתך,  נתונים  שהם  משום  כך 
לאביהם  ליבם  את  ויפנו  יִטָּהרו  מיד  בהם,  מלהשתעבד 

שבשמים.
רבי  בשם  מנחם‘ מגור  ’פני  בעל  הרבי  הביא  דומה  רעיון 

יעקב קלמס רבה של מוסקבה:
רבי יעקב כיהן כרב בתקופה שבה דיכאו הקומוניסטים 
את יהודי ברית המועצות וכיבו בהם כל זיק של יהדות. 
כל בתי הכנסת ומוסדות התורה נסגרו בפקודתם, מלבד 

בית כנסת אחד בעיר מוסקבה, שבו התפלל הרב.
במוסקבה,  שפעל  היחיד  הכנסת  בית  זה  שהיה  אף  על 
ביום  אף  זקנים.  יהודים  קומץ  אלא  בו  התפללו  לא 
מעבודתם  להיעדר  מוסקבה  יהודי  חששו  הכיפורים, 
סיום  לקראת  לביתם,  בשובם  רק  השלטונות.  מפחד 
טרם  נעילה.  לתפילת  מהם  מאות  כמה  התגנבו  הצום, 
עיניהם  את  האומללים  היהודים  נשאו  התפילה  תחילת 
שידע  הרב  ועידוד.  חיזוק  דברי  לשמוע  בציפייה  לרב 
כי בית הכנסת שורץ בסוכני חרש מטעם הק.ג.ב., עלה 
בלשונו,  ייכשל  לבל  תפילה  ממללות  כששפתיו  לבמה 

ופתח בסיפור:
באו  הימים  באחד  קטנה.  בעיירה  כרב  כיהנתי  ”בעברי 
כשתרנגולת  שכנים  יהודים  שני  תורה  לדין  לפניי 
שהביא  מבלי  היא,  שלו  כי  טען  מהם  אחד  כל  בידיהם. 
יעמידו  כי  פסקתי  ולבסוף  בדינם  הפכתי  לדבריו.  ראיה 
את התרנגולת בגבול שבין שני חצרותיהם ויתירו אותה 
דידתה  מיד  כדבריי,  המִדַּיינים  עשו  כאשר  מקשריה. 

התרנגולת לחצר שבה גדלה, ופני הרמאי חפו“.
קולו,  את  קלמס  הרב  נשא  יקרים!“,  יהודים  אתם,  ”אף 
”במשך כל היום הייתם משועבדים לעמל כפיכם, אולם 
עיניכם הרואות כי בו ברגע שסר העול מעליכם, מיהרתם 

להסתופף בחצרות בית ה‘...“.
”על כך מבקשים אנו בתפילת ’אנא בכח‘“, סיים הרב את 
אם   – צרורה‘  ”‘תתיר  בבכי,  גועה  כולו  כשהקהל  דבריו, 
לבתי  ירוצו  מיד  קשריהם,  מסבך  ישראל  את  תתיר  רק 

הכנסת – ’קבל רנת עמך‘“.
’אוהב ישראל‘; קובץ ’מאור יעקב‘ עמ‘ ג

פרשת וארא
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פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

’אמן‘ תחת החופה
ה“ (ו כ) ”ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ּדָֹדתוֹ לֹו ְלִאּׁשָ

התיבות:  ראשי  כי  אנך‘  ב‘חומת  החיד“א  כתב 
בגימטרייה  הינם  ּדָֹדתוֹ“,  יֹוֶכֶבד  ֶאת  ַעְמָרם  ”ַויִַּּקח 
משה  רבי  לדברי  רמז  מכך  ללמוד  ויש  ’אמן‘. 
שמות  לייחוד  רומזת  ’חופה‘  תיבת  כי  מרוזבדוב 
’אמן‘,  לגימטרייה  יחד  המצטרפים  ואדנות  הוי“ה 
של  אותיות  לשמונה  רומזת  ח‘  האות  וכדלהלן: 
צ“א.  בגימטרייה  הינן  ’ופה‘  ואותיות  אלו,  שמות 
וראוי לכל חתן בן תורה להרהר בכך בעומדו תחת 

חופתו.
’נאוה תהילה‘ עמ‘ קכג

260פרשת וארא תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים
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חש אמן. מילה אחת שכוללת הכול! טובה,  אבן  לו  שיש  מי  זכו:  שכך  ישראל  ”אשריהם 
הניחה  מעיו,  בבני  חש  ונתרפא,  בראשו  תלאו  בראשו – 
על בני מעיו ונתרפא. כך ’אמן‘: בא אדם לענות בכל כוחו 
וכוונתו מיד נכנס בו יראת שמים וחוזר בתשובה וקורעין 
’מדרש אשרי‘ דרוש קב לו גזר דינו...“. 
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יצחק  רבי  הנודע  החסיד  נסע  בלבד  פעמיים 
הקודש,  בארץ  מגוריו  ממקום  זצ“ל  גרוסמן  דוד 
אהרן  רבי  האדמו“ר  המובהק  רבו  בצל  להסתופף 

מקרלין.
היה זה בשנת תרל“א, עת שב מביקורו השני בחצר 
רבי  עלה  הרבי,  בחצר  נטוע  עדיין  כשליבו  הרבי. 
להובילו  הייתה  שעתידה  אונייה  על  דוד  יצחק 
וסכנות,  טלטולים  רווי  מסע  אחר  הקודש  לארץ 
כדרך הימים ההם. היה זה בשעות אחר הצהריים 
ים  בלב  הייתה  מצויה  הספינה  שישי.  יום  של 
עד  אשר  חזקה,  רוח  שריקת  נשמעה  כשלפתע 
מהרה התפתחה לסערה עזה שאיימה להטביע את 

הספינה על יושביה.
הספינה  את  לייצב  כוחו  בכל  ניסה  החובל  רב 
שהיטלטלה בין הגלים כקליפת אגוז, אלא שלפתע 
ספינה  לפתע  התקרבה  שם  מאי  אסון;  התרחש 
ששטה בנתיב המקביל. הרוח העזה סחפה אותה 
בעוצמה אדירה, ובטרם הספיק רב החובל לחמוק 
התנגשו  הספינות  עז;  נפץ  קול  נשמע  מפגיעה, 
השנייה  הספינה  של  כשחרטומה  בזו,  זו  חזיתית 

עולה על סיפון האונייה שבה ישב רבי יצחק דוד.
אז  רק  הסערה.  שככה  מכן  לאחר  מספר  דקות 
להביט  הספינות  משתי  המבוהלים  הנוסעים  נפנו 
האונייה  הקשה;  ההתנגשות  בתוצאת  אונים  באין 
התחתונה החלה לשקוע תחת כובד משא הספינה 
תשקע  היא  מה  זמן  תוך  כי  היה  וברור  שמעליה, 

למעמקי הים.
קברניטי שתי הספינות החלו מִדַּיינים ביניהם כיצד 
להיחלץ מהתסבוכת המסוכנת. לבסוף החליטו כי 
אין מוצא אלא להמתין למשב רוח עז, וכשזה יבוא, 
יפעיל רב החובל של הספינה העליונה את מנועי 
מהספינה  להתנתק  כדי  העוצמה,  במלוא  הקיטור 

התחתונה.
ברור היה כי פעולה זו תיצור לחץ עצום על הספינה 
התחתונה ויטביע אותה במצולות, על כן הוחלט כי 
סיפון  על  הם  אף  יועלו  התחתונה  האונייה  נוסעי 
האונייה העליונה. אלא שכאן באה ההלכה הידועה 
קומץ  על  חיתתה  את  והטילה  ליעקב‘  שונא  ’עשו 

היהודים נוסעי האונייה התחתונה.
רב החובל של האונייה העליונה היה שונא ישראל 
מובהק, אכזר וחסר לב. ברשעותו החליט כי מאחר 
עליה  יעלו  מצומצם,  ספינתו  גבי  שעל  שהמקום 
רק הנוסעים הגויים, ואילו היהודים יופקרו לגורלם 
הייתה  לא  ששנאתם  המלחים  התחתונה.  בספינה 
פחותה, דקדקו למלא את ההוראה בקפדנות. הם 
מהם  ומנעו  היהודים  הנוסעים  את  בגופם  חסמו 

לעלות.
ניסו  הם  היהודים.  של  ליבם  את  אחז  נורא  פחד 
להתחנן על נפשם בדמעות שליש, אך רב החובל 
מהחלטתו  לסגת  הסכים  לא  הוא  ליבו.  את  אטם 

ולו כמלוא נימה.
להם  היה  ברור  נוראית.  בבהלה  נתקפו  היהודים 
כי רק אלו שהורשו לעלות לספינה העליונה יחיו, 
יהיה  בשרם  למוות.  לטבוע  עתידים  הם  ואילו 

כטרף לדגת הים, ואף לקבר ישראל לא יגיעו.
של  וזעקותיהם  בכיותיהם  נשמעו  עבר  מכל 
המר  הגורל  על  למחשבה  נחרדו  אשר  היהודים 

הצפוי להם. כולם זעקו במר לב, מלבד אחד...
אינו  כולו  שהעניין  אחד  היה  נראה  הנוסעים  בין 
נוגע לו כלל. היה זה החסיד רבי יצחק דוד. כביכול 
כל חייו התכונן לרגע זה, התאזר הוא עתה באמונה 
הלוהטת שפיעמה בו, ובפנים שלוות, נעמד והכריז 
הן  מנוחה.  באה  שבת  בא  ”רבותיי!  חבריו:  באוזני 
לבכות  לכם  ומה  ענג‘  לשבת  ’וקראת  נצטוינו: 

ולהצטער?“.
כיצד  לרווחה,  קרועות  בעיניים  הביטו  הנוסעים 
ניגש הוא אל מזוודתו ומוציא מתוכה את מלבושי 
השבת. הוא חבש את השטריימל לראשו, עטה את 
בגדי השיראין ופתח מיד בתפילת ’הודו‘ הנאמרת 

וברגש  בהתלהבות  התפלל  הוא  ’מנחה‘.  קודם 
של  הלוהט  מדרשו  בבית  הוא  מצוי  כאילו  קודש, 

הרבי.
לאמירת  מיד  פנה  המנחה,  תפילת  את  משסיים 
בשירה  הרוח,  בהתרוממות  שבת‘  ’קבלת  סדר 
מוחו  היה  כבר  ’כגוונא‘  לפרק  ובהגיעו  ובזמרה, 
את  מייחד  וליבו  העליונים  בעולמות  משוטט 

הכוונות הגדולות הידועות רק ליודעי ח“ן.
היין,  על  לקדש  מיד  נעמד  התפילה  סיום  עם 
ידיו,  נטל  אחר  בקודש.  כדרכו  ובייחודים  בכוונות 
את  לאכול  והתיישב  מצקלונו  מצות  שתי  הוציא 

סעודתא דשבתא ביישוב הדעת ובמתינות.
משך כל זמן זה הביטו בו אחיו המבוהלים בעיניים 
הם  שלוותו.  פשר  את  להבין  הצליחו  ולא  תמהות 
עצמם כמעט ושכחו בייאושם מקיומה של השבת, 
ומזמר  נפש  בשלוות  בפינתו  יושב  הוא  ואילו 
זמירות שבת בנעימה, כביכול אינו עומד לסיים את 

חייו במצולות בעוד זמן קצר.
ייאושו  במר  בוודאי  זה,  ’מסכן  סברו:  בליבם 
שהבין  דוד  יצחק  רבי  אך  דעתו‘.  השתבשה 
הוא  ממקומו.  וקם  מיד  ננער  למחשבותיהם, 
בחבריו,  שאחז  הייאוש  את  לשאת  היה  יכול  לא 
”אחיי  באומרו:  בליבם  תקווה  להפיח  והחליט 
בשבת  מלזעוק!  היא  שבת  היום!  שבת  היקרים! 
כל  על  ה‘  כבוד  גדול  הן  להצטער.  אסור  קודש 
נשמור  הבה  זו.  בשעה  יטשנו  לא  ובוודאי  הגויים 
את מצוותו, נשמח בשמחת השבת ומובטח אני כי 
בקרוב נראה בישועת ה‘; אויבנו יכרעו ויפולו, ואנו 

נקום ונתעודד“.
והפשטות  דוד  יצחק  רבי  של  היוקדת  אמונתו 
הנוסעים  את  במעט  הרגיעו  דבריו,  נאמרו  שבה 
נטלו  לפינתו,  איש  הם  פרשו  אט  אט  המפוחדים. 
מעט  לשורר  הצליחו  אף  וחלקם  לסעודה,  ידיהם 

מזמירות השבת.
מתוחה.  בציפייה  הספינות  נוסעי  על  חלף  הלילה 
רק לפנות בוקר החלה לנשב הרוח המיוחלת, ורב 
מנועי  ההזדמנות.  את  לנצל  מיהר  הרשע  החובל 
כשהנוסעים  בעוצמה  אחת  בבת  הופעלו  הקיטור 
בנשימה  במתרחש  ומביטים  הסיפון  על  עומדים 

עצורה.
שציפו  יהודים  קומץ  נותרו  התחתונה  בספינה 
להתנתק  החלה  העליונה  הספינה  המר.  לגורלם 
שאז  אלא  וגאה.  הלך  והמתח  כמצופה,  ממקומה 
ולמחוץ  קדימה  לזנק  במקום  תקלה:  התרחשה 
הספינה  נטתה  התחתונה,  הספינה  את  תחתיה 
מנוסעיה  מי  אי  הספיק  ובטרם  צדה.  על  העליונה 
וצללה  התהפכה  הדבר,  משמעות  את  לעכל 
למצולות עם מרבית נוסעיה, שבתוכם רב החובל 

האכזר.
נותרה  וחבריו  דוד  יצחק  רבי  שהו  שבה  הספינה 
שהצליחו  הנוסעים  פגע.  ללא  המים  פני  על 
לעלות על סירות ההצלה, וביניהם רב החובל של 
הספינה התחתונה, עלו על הסיפון כשהם פצועים 
שהפקירו  ביהודים  בבושה  הביטו  הם  ותשושים. 
לגורלם, נוכחו בעונשם, ושם שמים התקדש לעיני 

כול.
הביט  לכן  קודם  ספורות  ששעות  חובל  רב  אותו 
בלעג בצוותא עם חבריו על רבי יצחק דוד השקוע 
לי  ברור  באומרו:  למרגלותיו  עתה  נפל  בתפילתו, 
כי  לי  ברור  אתך!  ה‘  וכי  אתה  קדוש  איש  כי  עתה 
ואך  להינצל,  סיכוי  כל  לכם  היה  לא  הטבע  בדרך 

בזכות תפילת הצדיק השוכן בקרבכם ניצלתם.
להגיע  היהודים  וחבריו  דוד  יצחק  רבי  זכו  כך 
בשלום וללא פגע לארץ הקודש, כשרבי יצחק דוד 
נודר בלבו שלא לצאת יותר מתחומי ארץ הקודש.

על נדרו זה שמר בקפדנות עד סוף ימיו, ולמרות 
געגועיו העזים לחצר הקודש של רבותיו מקרלין, 

לא עזב יותר את הארץ עד יומו האחרון.
’גדול בישראל‘ ח“א עמ‘ 76

ברכת ’הארץ‘ בברכת המזון
הברכה השנייה בסדר ברכות המזון 
”ברכת  ב):  מח  (ברכות  בגמרא  מכונה 
במאמר  שהתבאר  כפי  הארץ“. 
זו  ברכה  של  עיקרה  הפתיחה, 
נתקנה על ידי יהושע בן נון בשעה 

שירשו בני ישראל את הארץ.
רבים התקשו בהסבר הקשר שבין 
הגאון  המזון.  לברכת  הארץ  ברכת 
דרוש:  בדרך  ביאר  מקוז‘יגלוב 
בברכה זו אנו ְמַרצים את הארץ על 
הפגיעה שפגעו בה אבותינו בחטא 
עליהם  שהעיד  וכפי  המרגלים. 
”וימאסו  כד):  (קו  בתהלים  הכתוב 
טּוָבם  על  והנה,  חמדה“.  בארץ 
ומעלתם של פירות הארץ הסכימו 
אף המרגלים להודות. שהרי העידו 
”וגם  כז):  יג  (במדבר  דבריהם  בפתח 
פריה“.  וזה  היא  ודבש  חלב  זבת 
בבוא  העולם;  שמנהג  כפי  כן,  על 
לו  מזכיר  רעהו,  את  לפייס  אדם 
תחילה פרט שלא פגע בו, כך אנו, 
אחר שפתחנו בהודאה על המזון – 
פרי הארץ, נקרית בידינו הזדמנות 
טובה לפייס את הארץ על שפגענו 
בה בחטא המרגלים, על ידי אמירת 

ברכת ’הארץ‘ (’ארץ צבי‘ בשלח).

חובת הזכרת ’ברית ותורה‘
זו  ברכה  תיקן  שיהושע  כיוון 
בכניסת ישראל לארץ, על כן עיקר 
הארץ.  טובת  על  היא  בה  ההודאה 
אולם חכמים הוסיפו עליה הודאות 
הגמרא  בלשון  כמבואר  נוספות, 

(ברכות מח ב):

אמר  שלא  כל  אומר:  אליעזר  ”רבי 
בברכת  ורחבה,  טובה  חמדה  ארץ 
נחום  חובתו;  ידי  יצא  לא  הארץ... 
הזקן אומר: צריך שיזכור בה ברית. 
בה  שיזכור  צריך  אומר:  יוסי  רבי 
תורה. פלימו אומר: צריך שיקדים 
בשלש  נתנה  שזו  לתורה,  ברית 
עשרה  בשלש  נתנה  וזו  בריתות 
צריך  אומר:  אבא  רבי  בריתות. 
וסוף,  תחלה  הודאה  בה  שיאמר 
מ[הודאה]  יפחות  לא   – והפוחת 
זה  הרי  מאחת  הפוחת  וכל  אחת, 

מגונה“.
המזון  בברכת  כי  נמצא,  כן  כי  הנה 
אנו כוללים הודאות נוספות לבורא 
שעשה  רבות  טובות  על  יתברך 
ועושה עימנו מאז היותנו לעם ועד 
מהרהרים  כשאנו  הזה.  היום  עצם 
משמעות  הברכה  מקבלת  בהן 

שונה לגמרי.
’חובת  בעל  של  משלו  הוא  ידוע 
לילד  פ“ו)  הבחינה  (שער  הלבבות‘ 
עליו  חמל  הכלא.   בבור  שנולד 
המלך בחסדיו המרובים ודאג לכל 
במאכל  הן  שם,  בשהותו  מחסורו 
ובמשתה, והן בקניין דעת ותבונה, 
או  לאיש.  והיה  השכיל  שגדל,  עד 
ממונה  שהיה  השליח  הודיעו  אז 
צרכיו,  את  לו  לספק  המלך  מטעם 
המלך  מידי   – שקיבל  מה  כל  כי 

הוא, ומחובתו להודות לו על כך.
”הריני  אמר:  הילד  זאת  מששמע 

על  הזה,  הבור  בעל  את  משבח 
אשר בחר בי בטובו, ושם את עיניו 
את  בשפע  לי  להעניק  עליי  וליבו 
השקיטו  השליח  אך  צרכיי“.  כל 
כך,  מלומר  לך  ”חלילה  באומרו: 
בור  על  שליט  אינו  המלך  שכן 
רבות  ארצות  על  אלא  בלבד,  זה 
בלבד  עליך  ולא  מידה.  ורחבות 
מרעיף הוא טובות, אלא על רבבות 
תחת  הנתונים  אדם  בני  אלפי 
ממשלתו. בשבחך את המלך עליך 
החסדים  כל  את  ולמנות  להזכיר 
אין  אשר  המלך,  שעשה  הרבים 
קץ לגודלו ולכבודו, איתך ועם כל 
מלכותו  מראשית  הרבים  נתיניו 

ועד עתה“.
את  באמת  הנער  הבין  אז  רק 
עמו  שעשה  הטובה  משמעות 
עם  אשר  ליבו,  טוב  ואת  המלך 
רבבות  ולמרות  ועוצמתו  גודלו  כל 
למרותו,  הסרים  הנתינים  רבבות 
נתן את עיניו וליבו אל הנער הקטן 
השוכן בירכתי בור הכלא, להשגיח 
את  ולמלא  האישיים  צרכיו  על 
בלב  הדין,  משורת  לפנים  מחסורו 
רחב ובנפש חפצה. ומשכך קיבלה 
משמעות  טובו  על  למלך  הודאתו 

חדשה, רחבה לאין ערוך.
באותו עניין ניתן לפרש אף בעניינה 
לנו  תיקנו  לכך  כי  זו,  ברכה  של 
המזון,  בברכת  ולהודות  להוסיף 
אף  האישיים,  צרכינו  על  מלבד 
על כל הטובות הרבות שלהן זכינו 
מידי ה‘, אנו וכל אחינו בית ישראל, 
מיום היותנו לעם ועד עתה. באופן 
הודאה  של  פרט  כל  מקבל  זה 
כשהוא  יותר,  גדולה  משמעות 
של  שלימה  ממערכת  חלק  מהווה 
מלכי  מלך  מרעיף  שאותן  טובות 
המלכים, בשום עין ולב על כל אחד 
מאז  ישראל,  אלפי  מרבבות  ואחד 
ועד עצם היום הזה (ע“פ הקדמה לספר 

’שיח יצחק‘ – חגים וזמנים).

שליט“א  דינר  אריה  יהודה  רבי 
זצ“ל  צבי  יוסף  רבי  אביו  על  העיד 
אב“ד לונדון שכשהיה מברך ברכת 
היה  הארץ‘,  ל‘ברכת  ומגיע  המזון 
ושבח  שבח  כל  באצבעותיו  מונה 
שמוזכר בה. והסביר כי עושה זאת 
כל  היטב  ולהרגיש  לחשוב  כדי 
חסד וחסד מחסדי ה‘ שעליהם אנו 
על  מיוחדת  הודאה  ולתת  מודים, 
צבי‘  יוסף  (’דרכי  עצמו  בפני  עניין  כל 

עמ‘ עט).

ב‘יסוד  כבר  הוזכרה  זו  הנהגה 
ושורש העבודה‘ (שער הבכורות ט) וזה 
לומר  האדם  יזהר  ”לפיכך  לשונו: 
ברכה זו במתון, ליתן רווח והפסק 
ליתן  כדי  וטובה,  טובה  כל  בין 
הבחנה בין ענייס??ן לעניין הטובה 
בפיו  לפרט  יתחיל  ולא  ההיא... 
טובה שניה עד שהוא נותן הודאה 

לשעבר בלבו“.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססייפפמעה  ם
ברכת המזון – ברכת ’הארץ‘ (הקדמה)

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

’מקולות מים רבים... אדיר במרום ה‘‘


