
המספר לאחרים מתחזק בעצמו
ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת   ִּבְנ ּוֶבן   ִבְנ ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ”ּוְלַמַען 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה‘“ (י ב)
אם מטרת הסיפור לצאצאים היא כדי שידעו ’כי אני ה‘‘, 

מדוע נקט הכתוב: ’וידעתם‘, ולא: ’וידעו‘?
פירש רבי ברוך סורוצקין ראש ישיבת טעלז:

המרצה דברים בפני חברו כדי לשכנעו באמיתותם, אזי 
הימים,  משכבר  בכך  משוכנע  היה  עצמו  הוא  אם  אף 
יותר  הדברים  ומתלבנים  מתבררים  זולתו  את  בשכנעו 
כדי  זו,  לשון  ונקטה  התורה  דקדקה  לפיכך  בקרבו.  אף 
אף  האמונה  את  יחזק  הבנים  באוזני  שהסיפור  ללמדנו 

בקרבנו, ”וידעתם“ – אתם ”כי אני ה‘“.
פסח: ”ואפלו  של  הגדה  בנוסח  מצהירים  אנו  זה  מטעם 
 – התורה“  את  יודעים  כלנו   נבונים...  כלנו  חכמים,  כלנו 
ואין לנו את מי להחכים בסיפור, בכל זאת: ”מצוה עלינו 
לספר ביציאת מצרים“, משום שהרצאת הסיפור באוזני 

אחרים עשויה לחזק את הידיעה אף בקרבנו.
’עץ הדעת‘ [טעלז]

תפילת הילדים חשובה ומתקבלת יותר
”ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל“ (י ט)

מפני מה הקדים משה את הנערים לזקנים?
פירש רבי חיים אריה לייב מידוובנה:

ביקש משה להבהיר לפרעה כי תפילת הנערים חשובה 
(שבת  הגמרא  וכדברי  הזקנים,  מתפילת  יותר  ומתקבלת 
תינוקות  הבל  בשביל  אלא  מתקיים  העולם  ”אין  ב):  קיט 

של בית רבן“, על כן הקדים את הנערים לזקנים. 
באופן אחר פירש האדמו“ר רבי יששכר דב מבעלזא:

של  עתידם  שכל  לדורות,  בכך  לרמוז  משה  ביקש 
ולתפילה.  לתורה  הצאצאים  בחינוך  תלוי  ישראל  כלל 
וכמאמר חכמינו זיכרונם לברכה (ירושלמי סנהדרין י ב): ”אם 

אין גדיים – אין תיישים“. 
שאנו  את  אהרן  רבי  האדמו“ר  בנו  ביאר  זאת  פי  על 
של  בשבחו  החודש  פרשת  למוסף  ב‘יוצרות‘  מציינים 
באביבים  תת  כח  המבורכים...  ימים  ”הנם  ניסן:  חודש 
רכים“ – בכך שהקדים משה את הנערים לזקנים ביציאת 
להוסיף  ניסן  בחודש  שנה  בכל  הברכה  נמשכת  מצרים, 

כוח לילדים הרכים להתחזק ולעלות בתורה וביראה.
’שער בת רבים‘; ’מהר“א‘ מועדים עמ‘ קעח

 מבקשים מעט – ונענים הרבה
ַאֶּתם  אָֹתּה  ִּכי  ה‘  ֶאת  ְוִעְבדּו  ַהְּגָבִרים  ָנא  ְלכּו  ֵכן  ”א 

ְמַבְקִׁשים“ (י יא)

יש להבין: הלוא משה ואהרן ביקשו (לעיל פס‘ ט): ”ִּבְנָעֵרינּו 
לשקר  פרעה  העז  ואיך  ּוִבְבנֹוֵתנּו“,  ְּבָבֵנינּו   ֵנֵל ּוִבְזֵקֵנינּו 
ולומר: ”א ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים... ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“?

פירש רבי שמואל לניאדו ראש רבני ארם צובה:
סכום  תחילה  הם  מבקשים  סוחרים;  של  דרכם  היא  כך 
המיקוח  שלאחר  כדי  החפץ,  של  האמיתי  משוויו  גבוה 
סבר  פרעה  אף  כי  לומר  ויש  האמיתי.  השווי  את  יקבלו 
 “ֵנֵל ּוִבְזֵקֵנינּו  ”ִּבְנָעֵרינּו  ואהרן:  משה  שבקשת  בתחילה 
לכל  יאפשר  שלבסוף  כדי  מיקוח,  לצורכי  רק  נאמרה 
ָנא  ”ְלכּו  אמר:  כן  על  לצאת.  שביניהם  לגברים  הפחות 

ַהְּגָבִרים... ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“.
”ַּתֲאַות  ג):  (כא  בתהלים  הפסוק  את  אף  לפרש  ניתן  בכך 
ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו ַּבל ָמַנְעָּת ֶּסָלה“, כי כאשר 
הצדיק מבקש בשפתיו יותר ממה שסובר בליבו שיקבל, 
נותן לו הקדוש ברוך הוא את ”תאות לבו“, אולם ברחמיו 
”ארשת  את  אף  לקבל  ממנו  מונע  ואינו  מוסיף  הוא 

שפתיו“, אף שכלל לא התכוון בליבו לקבל זאת.
באופן נוסף פירש רבי שלמה קלוגר:

טען פרעה כלפי משה ואהרן: כיוון שציינתם כי מטרת 
בקשתכם היא לצורך ’עבודה‘ – היא תפילה, אם אשחרר 
הגברים“,  נא  ”לכו  לכן:  תתפללו?!  מה  על  כולכם,  את 
ואילו על הנשים, הטף והצאן – ”אותה אתם מבקשים“ – 

עליהם תכוונו בתפילותיכם שיצאו אף הם.
’כלי חמדה‘ [לר“ש לניאדו] ויצא; ’חכמת התורה‘ עמ‘ קלג

ברכת החודש – זמן המסוגל
”ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים“ (יב ב)

”הראהו לבנה בחידושה ואמר לו: כשהירח מתחדש יהיה 
לך ראש חודש“ (רש“י).

אנו  החודש,  ראש  יום  הכרזת  טרם  החודש‘  ב‘ברכת 
אותם  וגאל  לאבותינו,  נסים  שעשה  ”מי  מבקשים: 
להבין  ויש  בקרוב...“,  אותנו  יגאל  הוא  לחרות  מעבדות 

מהי שייכותה של בקשה זו ל‘ברכת החודש‘?
פירש רבי ברוך אפשטיין מפינסק:

הראשונה  המצווה  הייתה  החודש‘  ’קידוש  מצוות 
שהצטוו בה ישראל בעת שנגאלו ממצרים. לפיכך בתוך 
(’ערוך  החודש‘  ’קידוש  לזכר  שנתקנה  החודש‘  ’ברכת 
שהצטווינו  שבשעה  שכשם  אנו  מבקשים  ז)  תיז  השולחן‘ 
במצווה זו נגאלו אבותינו מעבדות לחרות, כן יגאל אותנו 

’תוספת ברכה‘ ה‘ אף עתה.

הגדה של פסח – על גאולת הנפש
”ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ 
ֶאֱעֶׂשה  ִמְצַרִים  ֱאֵהי  ּוְבָכל  ְּבֵהָמה  ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים 

ְׁשָפִטים ֲאִני ה‘“ (יב יב)
פסוק זה נדרש ב‘הגדה של פסח‘ על כך שהקדוש ברוך 
ְבֶאֶרץ  ”ְוָעַבְרִּתי  ממצרים:  גאלנו  ובעצמו  בכבודו  הוא 
ִמְצַרִים“ – ”אני ולא מלאך“, ”ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור“ – ”אני ולא 
ולא  ”אני   – ְׁשָפִטים“  ֶאֱעֶׂשה  ִמְצַרִים  ֱאֵהי  ”ּוְבָכל  שרף“, 

השליח“, ”ֲאִני ה‘“ – ”אני ולא אחר“.
בשונה  כי  חכמים  אמרו  לו)  (פרק  תהילים  במדרש  והנה, 
היא  ה‘  גאולת   – זמנית  גאולה  שהיא  ודם  בשר  מגאולת 
לגאולת  ממצרים  נגאלנו  לא  אפוא  מדוע  עולם;  גאולת 

עולם?
של  רבה  פלוצקי  דן  מאיר  רבי  אמר  לכך  מחודש  ביאור 

אוסטרוב-מזובייצק:
וגאולת  הגוף  גאולת  גאולות:  שתי  כללה  מצרים  יציאת 
פרעה,  לעבודת  משועבדים  שהיינו  מלבד  שכן  הנפש. 
שבויים היינו אף בכבליה של טומאת מצרים. ומשנגאלנו 
והנה  ישראל.  בקדושת  התקדשנו  לחרות,  מעבדות 
גאולת הגוף שהתבצעה בידי משה אכן התבטלה, אולם 
בכבודו  הוא  ברוך  הקדוש  מידי  שהגיעה  הנפש  גאולת 
אנו  ועליה  הזה,  היום  עצם  עד  בעינה  נותרה  ובעצמו 

מודים ומהללים בליל הסדר.
ההגדה,  מסדר  משה  של  שמו  הושמט  זה  מטעם 
להזכירנו שעיקר הודאתנו הינה לא על הגאולה הגשמית 
קיימת  שעדיין  הנפש  גאולת  על  אלא  בידיו,  שנעשתה 
בעינה. ודבר זה מעוררנו לבקש כי בקרוב ניגאל לגאולת 

עולמים במהרה בימינו.
’כלי חמדה‘ [לרמ“ד פלוצקי] בהקדמה

פרשת בא
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פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
צמו

ּלל

פני ם

’אמן‘ מוציאה מחושך ומאפלה
”ַוְיִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים“ (י כב)

ג):  אמן  כוונת  שער  חיים‘  עץ  (’פרי  ויטל  חיים  רבי  כתב 
תיבת  אל“ף.  היא  ’אמן‘  בתיבת  הראשונה  האות 
שמשמעות  ’אפל‘  היא  אותיות  בהיפוך  ’אל“ף‘ 
תיבה זו היא חושך כפול, כחושך שהיה במצרים 
אמן  בעניית  שהמזלזל  משום  זאת  כאן).  רש“י  (ראה 
נמשך  שמשם  שבגיהינום,  שביעי  במדור  נידון 

החושך במצרים.
”ֵצא  ח):  (יא  חושך  מכת  לאחר  נאמר  לפיכך 
רמז  ’אמן‘,  בגימטרייה  ’צא‘   – ָהָעם...“  ְוָכל  ַאָּתה 
מהחושך  ניצול  אמן  עניית  על  שהמקפיד  לכך 
(ראה  אמן  בעניית  המזלזל  נידון  שבהם  והאפלה 

’אמרי נועם‘זהר וילך רפה ב).

261פרשת בא תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

בה
שבת 
רזוקות 

ומ מחושך

ממממרררממ
בבבבפפפרר ים

כבר התפשט המנהג בעולם 
השחר  ברכת  אחד  שבירך  שאחר  נוהגין  ד): ”יש  ו  (או“ח  ערוך‘  ב‘שלחן  מרן  פסק 
וענו אחריו אמן, חוזר אחד מהעונים אמן ומברך ועונין אחריו אמן. וכסדר הזה 
יום  שבכל  זה  מנהג  קיים  גופיה  דמרן  הרי  אמן...‘.  שענו  אותם  כל  עושין 
נענו כלם ואמרו אמן ומהדרי לברוכי... וכידוע נתפשט המנהג בכרכים 

ועיירות גדולות כדברי מרן“.          ’ברכי יוסף‘ [לחיד“א] או“ח תרעז ד
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למעלה מארבעים שנים חלפו מאז אותם ימים בלתי 
פעימה  החסיר  כולו  ישראל  עם  שבהם  נשכחים, 
שהיו  מבניו  מאה  כמה  אחר  בדאגה  ועקב  מליבו 
ממשית  חיים  כשסכנת  ובשבייה,  בצרה  נתונים 

מרחפת על גורלם.
טיסה  מאותה  חלפו  שנים  מארבעים  למעלה 
שגרתית לכאורה, שיצאה מישראל לכיוון צרפת, אך 
הסתיימה לבסוף במה שנודע כ‘מבצע אנטבה‘, והנס 
מבין  רבים  של  בנשמתם  צרוב  עדיין  נתפס  הבלתי 

נוסעי אותה טיסה.
מיוחד  באופן  בשרו  על  הנס  את  שחווה  מהם  אחד 
דשמיא  וסייעתא  תפילות  בזכות  רק  בחיים  ונותר 
שבאה בעקבותיהן, הוא הרב נחום דהן, אשר סיפורו 

מובא כאן לפניכם:
אז  שהיה  נחום,  ששילם  הסכום  זהו  דולר.  מאתיים 
בחור בשנות העשרים לחייו, תמורת כרטיס הטיסה 
בטיסת  לצרפת  הקודש  מארץ  להובילו  היה  שאמור 
בחוצות,  שלט  שהטרור  ימים  באותם  פראנס‘.  ’אייר 
היה נחום רגוע יותר אילו היה נוסע בחברה ישראלית. 
אולם המחיר שהיה זול משמעותית שכנעו, וכך הוא 
מצא עצמו לבסוף מתרווח על המושב במטוס ’אייר 

פראנס‘ שזה עתה המריא מנמל התעופה בלוד.
תשל“ו.  חודש תמוז  ראש  ערב  ביום ראשון,  זה  היה 
את  שמילאו  הנוסעים  בחשש.  סביבו  הביט  נחום 
אז  אולם  מיוחד,  חשד  עוררו  לא  שלצידו  המושבים 
רעם קולו הקר של הקברניט, כשהוא מכריז באנגלית 

בעלת מבטא צרפתי בולט:
כשעה  בעוד  כי  להודיעכם  הריני  יקרים,  ”נוסעים 
נוסעים  יעלו  שם  באתונה,  ביניים  לנחיתת  ננחת 

נוספים שיעדם לפריז“.
נחיתת  הנוסעים.  מרבית  את  הפתיעה  ההודעה 
הביניים לא הופיעה בכרטיס הטיסה, והעיכוב הבלתי 
זו  הודעה  הוסיפה  לנחום  לרטון.  לכולם  גרם  צפוי 
לכן.  קודם  בו  קיננה  שכבר  החששות  למדורת  דלק 
מצב רוחו שהיה שפוף בלאו הכי, ירד עתה עוד יותר.
נחת  דקות  וחמש  ושלושים  עשרה  אחת  בשעה 
נחת  לכן  קודם  שעות  כמה  באתונה.  המטוס 
התעופה  חברת  של  נוסף  מטוס  תעופה  נמל  באותו 
הסינגפורית שהוביל נוסעים ממדינת בחריין. ארבעה 
עתה  דרכם  את  עשו  הסינגפורי  המטוס  נוסעי  מבין 

לטיסת אייר פראנס שבה ישב נחום הדואג.
טובה  סיבה  לו  הייתה  אכן  אך  מכך,  ידע  לא  נחום 
לדאגה. לאותם ארבעה נוסעים לא היו כוונות טובות 
בייחס אליו ובייחס ליתר היהודים שהיו על המטוס. 
בכליהם הם נשאו כלי נשק מגוונים שפורקו והוסתרו 

היטב במטרה להעלימם מעיני אנשי הביטחון.
את  חזותם  עוררה  למטוס,  המחבלים  כשעלו  מיד 
וכשנסגרו  מהנוסעים.  וכמה  כמה  של  חששותיהם 
המתנה,  של  דקות  חמישים  לאחר  המטוס,  דלתות 

עלה מפלס המתח באוויר לרמות גבוהות.
עשרה  שתים  בשעה  ההמראה,  לאחר  דקות  שמונה 
ועשרים ושלוש דקות, התרוממו שניים מבין חמשת 
ממושביהם  אירופאית,  חזות  בעלי  המחבלים, 
במחלקת העסקים. בד בבד, בתזמון מדויק להפליא, 
ממקומותיהם  עור  שחומי  מחבלים  שני  התרוממו 
הדרמה  החלה  זה  מרגע  התיירים.  מחלקת  בירכתי 

להתחולל.
”להרים ידים!“, נשמעו במקביל הצעקות משני עברי 
המטוס. המחבלים כולם היו חמושים. אחד מהם אף 
אחז בידיו רימון יד כשנצרתו פתוחה ואיים באנגלית 
להישמע  שלא  יחשוב  רק  מישהו  ”אם  רצוצה: 
להוראות, הרימון מתפוצץ באותו רגע והמטוס כולו 

הולך לאבדון!“.
בהוראת המחבלים שינה המטוס את יעדו והפנה את 
חרטומו לעבר שדה התעופה בבנגאזי שבמדינת לוב. 
הידיעה על כך הסעירה והחרידה את הנוסעים כולם. 
הכול ידעו את אופיו האכזר והבלתי צפוי של שליט 
לוב – מועמר קדאפי. הכול ידעו גם על רגשות הנקם 
הפילו  מכבר  שזה  הישראלים,  כלפי  בליבו  ששמר 
ושלושה  מאה  בקרבו  נשא  אשר  מדינתו  של  מטוס 

נוסעים, לאחר שחדר לשטח ישראל בלא היתר.
בשעה שתיים וחמישים ושמונה דקות נחת המטוס 
להותיר  קדאפי  תבע  לא  הנס  למרבה  בבנגאזי. 
דלק  בכמות  שתודלק  ולאחר  בארצו,  המטוס  את 
שוב.  המטוס  המריא  דרכו,  להמשך  לו  שתספיק 

הפעם היה בדרכו לאנטבה שבאוגנדה, מרחק אלפי 
קילומטרים מארץ ישראל.

המטוס  נחת  בוקר  לפנות  ורבע  שלוש  בשעה 
הנוסעים  הורדו  ספורות  דקות  ותוך  באנטבה, 
לאחר  מה  זמן  התעופה.  שדה  בשטח  צדדי  לאולם 
בין  שתיערך  ’סלקציה‘  על  המחבלים  הודיעו  מכן 
האזרחות  בעלי  יופרדו  שבמסגרתה  הנוסעים, 
הישראלית מיתר הנוסעים. לכמה מבין הנוסעים לא 
הייתה זו הסלקציה הראשונה שחוו בחייהם. עשרות 
אדמת  על  דומה  תהליך  הם  עברו  לכן  קודם  שנים 
אירופה, אלא שאז נעשה הדבר בידי גרמנים... מיותר 
רגעים  באותם  בליבם  שחלפו  התחושות  את  לציין 

קשים.
אף  לנחום  הייתה  הישראלית,  לאזרחות  בנוסף 
אזרחות צרפתית. בתחילה ניסה להסתיר את תעודת 
וכשהתגלה  ברשותו,  שהייתה  הישראלית  הזהות 

הדבר למחבלים, בערה בהם חמתם עד להשחית.
מול  הושב  הוא  החקירות‘.  ל‘חדר  מיד  הובל  נחום 
ורחב  גבוה  אוגנדי  פעולה  משתף   – אימתנית  דמות 
בעיניו.  נראה  לא  רחמים  של  זיק  אשר  מידות, 
שבמהלכה  וארוכה,  אכזרית  בחקירה  פתח  האוגנדי 
כמה  ברצפה  הוטח  ואף  אכזריות  מכות  נחום  הוכה 

פעמים.
הצבאי,  עברו  את  המחבלים  גילו  החקירה  במהלך 
והם החליטו כי בעקבות כך צופן הוא בליבו סודות 
החקירה  קושי  את  שהגביר  מה  בעבורם,  ערך  בעלי 

עוד יותר.
למעלה מיומיים נמשכו החקירות והעינויים. בבוקר 
נחום  התבונן  כוח,  ורפה  תשוש  כשהוא  השבת,  יום 
החל  לפתע  לסורגים.  מבעד  אליו  שניבטו  בשמים 
שכ‘תינוק  אף  על  העולם,  בורא  אל  בליבו  לזעוק 

שנשבה‘, באותה עת טרם הבין את משמעות הדבר.
הפצוע,  מליבו  התפילה  בקעה  עולם“,  של  ”ריבונו 
חש  במהרה.  זאת  עשה  אנא,  להצילני,  רצונך  ”אם 
אני כי לא אוכל לעמוד יותר במשא הכאב והייסורים. 

אינני יכול יותר, הצילני נא!“.
למבצע  ההכנות  נשלמו  הקודש  בארץ  עת,  באותה 
נועז  מבצע  אנטבה‘,  כ‘מבצע  ייזכר  שלימים  הצבאי 
סיכויים  לו  היו  לא  יתברך  הבורא  חסדי  שאלמלא 
בקרב  תסיסה  החלה  בבד  בד  להצליח.  רבים 
נחום  של  לשלומו  דאגתם  מתוך  אשר  החטופים, 

פתחו בשביתת רעב.
לחדר  מהמחבלים  אחד  נכנס  גמורה  בהפתעה  כך, 
שבו שכב נחום, מוכה וכאוב, והורה לו לצאת מהחדר 

ולהצטרף ליתר חבריו היהודים שהמתינו לגורלם.
עיניו  הופנו  השבויים,  כונסו  שבו  לאולם  בדרכו 
ששמע  לבורא  בהודאה  השמימה,  כמאליהן 
לתפילתו. אחד החטופים נידב לו את המזרן שעליו 

ישן, ונחום התשוש שקע מיד בשינה עמוקה.
בבהלה  וזינק  יריות,  קול  לשמע  התעורר  נחום 
בידיו,  דרוך  כשנשק  מחבל  ישב  לצידו  ממקומו. 
שנורה  היריות  צרור  נוסף:  נס  התרחש  עיניו  ולמול 
לעבר המחבל והרגו, פגע אף במקום שבו עמד נחום 

רגע אחד קודם לכן.
מפעימים,  ניסים  שרשרת  המשיכה  ואילך  מכאן 
הקודש.  בארץ  החילוץ  מטוסי  בנחיתת  שהסתיימה 
ארבעה יהודים נהרגו במהלך המבצע, ה‘ יקום דמם, 
בניסי  ניצלו  יהודים  של  רבות  עשרות  מאידך  אך 
עצמו  על  קיבל  שלימים  נחום,  היה  ביניהם  ניסים. 
עול מצוות, ועד עצם היום הזה אינו פוסק מלהודות 

לבורא יתברך שהצילו.
דהן  הרב  מהרהר  החקירות,  בחדר  נותר  היה  אילו 
בליבו, מסתבר שהיה נהרג יחד עם המחבלים ששהו 
הראשונות  היריות  כשנורו  מכן,  לאחר  אף  בתוכו. 
המחלצים  היו  יכולים  בבהלה,  ממקומו  זינק  והוא 
לחשבו כמחבל המנסה להימלט. היריות לא פגעו בו, 

ובמקום זאת פגעו במקום שבו שכב רגע קודם לכן.
שבקעה  הטהורה  התפילה  רק  כי  ספק  כל  לו  אין 
חדר  רצפת  על  ופצוע  כאוב  בשוכבו  ליבו,  ממעמקי 
באורח  להינצל  לבסוף  לו  שעמדה  היא  החקירות, 
ניסי, לשוב בבטחה לארץ הקודש, ולבסוף אף לחזור 

בתשובה שלימה.
מוסף שב“ק מקץ תשע“ב

’נודה‘ – בלשון רבים
ההודאות,  מיתר  בשונה 
ועוד,  לך‘  אנחנו  ’מודים  כברכת 
ברכת  הווה,  בלשון  הנאמרות 
עתיד.  בלשון  נפתחת  לך‘  ’נודה 

וזאת מדוע?
אלא, שהמבקש להודות כראוי, 
הכנה;  לכך  להקדים  עליו 
לחשוב ולהרהר תחילה בעומק 
ורק  ה‘,  עימו  שעשה  הטובה 
ההודאה  את  לבטא  מכן  לאחר 
אומרים  אנו  לפיכך  בשפתיו. 
כלומר  עתיד,  בלשון  לך‘  ’נודה 
להודות  עצמנו  מכינים  הננו   –
פירש  זה  [וכעין  אלוקינו  ה‘  לך 
רש“י על הפסוק (שמות טו א): ”אז 
בלשון  נאמר  הוא  שאף  ישיר“ 
עתיד – ”אז... עלה בלבו שישיר 

שירה“] (הגש“פ ’אור החמה‘).
נחלה ולא נתינה

נתת  ’אשר  כאן  נאמר  לא 
’שהנחלת  אלא  לאבותינו‘, 
בכמה  אף  וכך  לאבותינו‘, 
ארץ  מכונה  בתנ“ך  פסוקים 
וביאר  נחלה.  בלשון  ישראל 
כי  תרמ“ט),  (מסעי  אמת‘  ה‘שפת 
הנה היה צריך להבין, מה מקום 
בגלות,  בהיותנו  זו  לברכה  יש 
ויש  אבותינו.  מארץ  מנותקים 
מברכים  אנו  לכך  כי  לומר 
בלשון ’שהנחלת‘, כי ’נחלה‘ הוא 
המים  את  המושך  ’נחל‘  מלשון 
ארץ  גם  כך  נביעתם.  ממקום 
ישראל, לא ניתנה היא לישראל 
שידורו  כדי  בחיצוניותה  רק 
בשורשה  להם  ניתנה  אלא  בה, 
ומשום  גבוה.  מעל  גבוה  המצוי 
את  מקדשים  שהם  ככל  כך, 
נפשם, כך מתגלים להם רבדים 
לכן  הארץ.  בקדושת  נוספים 
הארץ  מן  שגורשנו  אחר  גם 
ששורשה  כיוון  בעוונותינו, 
נתון בידינו לנצח כ“נחלה שאין 
כך  על  אנו  מודים  הפסק“,  לה 

בברכה זו.
הטעם  את  שביארו  יש  עוד 
אינה  ’נתינה‘  זו:  לשון  שנקטו 
אף  שהרי  מוחלטת,  לשון 
מנת  [’על  מוגבל  לזמן  מתנה 
אך  כמתנה,  נחשבת  להחזיר‘] 
מתנה  היא  זאת  לעומת  ’נחלה‘ 
שאין לה הפסק, וכלשון הכתוב 
(שמות לב יג): ”ונחלו לעולם“. וכן 
מפורש בגמרא (ר“ה יב ב): ”נחלה 
– אין לה הפסק“, לכן תיקנו כאן 
(’ויעש  ’שהנחלת לאבותינו‘  לשון 

אברהם‘).

ארץ חמדה טובה ורחבה
כי:  מבואר  ב)  מח  (ברכות  בגמרא 
חמדה  ’ארץ  אמר  שלא  ”כל 
הארץ...  בברכת  ורחבה‘  טובה 
וביאר  חובתו“.  ידי  יצא  לא 
הנביאים  ”שהרי  האבודרהם: 
קראוה כן בהרבה מקומות, ואנו 
כדי  הארץ  בשבח  לספר  צריכין 

שישתוקקו לה הנפשות“.
כי  ביארו  ב)  לב  (שמו“ר  במדרש 
לארץ  ניתן  חמדה‘  ’ארץ  תואר 
לו  לבנות  ה‘  חמד  שבה  משום 
וכן  יז),  סח  (תהלים  לשבתו  בית 
חמדת  הייתה  שהיא  משום 
הקדושים  האבות  כל  של  ליבם 
כל  אף  שלהבדיל,  משום,  וכן 
אומות העולם חמדוה לשבתם.

העולם  אומות  לחמדת  כדוגמה 
את הארץ הובאה במדרש (ילק“ש 

ירמיה רעא) העובדה הבאה:

אף כי בין העיר ’עי‘ ל‘יריחו‘ לא 
מילין,  ג‘  של  מרחק  אלא  היה 
אחר.  מלך  כיהן  מהן  אחת  בכל 
מלך  שכל  היא,  הדבר  סיבת 
ולא  לארץ  בחוצה  מולך  שהיה 
בארץ  גם  מלוכה  מקום  לו  היה 
ישראל לא היה נחשב מלך, זאת 
לפי שהיו הכול מתאווים לארץ 
מלכי  כל  כן  על  ולפירותיה. 
להם  שתהיה  דקדקו  הארצות 

מלוכה גם בארץ.
יב)  קדושים  (תנחומא  במדרש 
למלך  משל  כך  על  המשילו 
מפילגשיו  רבים  בנים  לו  שהיו 
את  המלכה.  מאשתו  יחיד  ובן 
מחבב  כמובן,  היה,  הבן  אותו 
כשנתן  כן  פי  על  ואף  מכולם, 
בני  לכל  נתן  לבניו,  מתנות 
וכרמים  שדות  הפילגשים 
המלכה  לבן  ואילו  רחבים, 
בלבד.  קטן  אחד  פרדס  העניק 
לו  אמר  כך  על  הבן  כשתמה 
חביב  זה  שפרדס  לך  אביו: ”דע 
והכרמים  השדות  מכל  עליי 
פירותיו  שכן  אחיך,  שקיבלו 
כן  על  ומרפא.  חיים  סם  הינם 
חילק  כך  לך“.  דווקא  נתתיו 
אומות  לכל  הוא  ברוך  הקדוש 
ביותר,  רחבות  ארצות  העולם 
ולישראל נתן ארץ שהיא אמנם 
הקדוש  על  חביבה  אך  קטנה, 
ממנה  שכן  ביותר,  הוא  ברוך 
לחם  ממנה  הקרבנות,  נלקחים 

הפנים וממנה הביכורים.
’חמדה‘ שהיא אף ’טובה‘

בלשון  שנקטו  הטעם  את 
המהר“ל,  ביאר  ’חמדה-טובה‘ 
יש  הארצות  בכל  אמנם  כי 
חומדם,  האדם  שלב  דברים 
דברים  ישנם  ישראל  בארץ  אך 
נחמדים  שהם  שמלבד  רבים 
בלשון  כמפורט  האדם,  למאכל 
ה‘  ”ִּכי  ז-ט):  ח  (דברים  הכתובים 
טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל   ְמִביֲא  קֶיֱא
ּוְתהֹמֹת  ֲעָינֹת  ָמִים  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ 
יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר; ֶאֶרץ ִחָּטה 
ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  ּוְׂשעָֹרה 
א  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ּוְדָבׁש;  ֶׁשֶמן  ֵזית 
א  ֶלֶחם  ָּבּה  ּתֹאַכל  ְבִמְסֵּכֻנת 
ֲאָבֶניָה  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ָּבּה  ּכֹל  ֶתְחַסר 
ְנחֶֹׁשת“,  ַּתְחצֹב  ּוֵמֲהָרֶריָה  ַבְרֶזל 
לבריאותו  טובים  גם  הינם 
ולהצלחתו, ועל כן אנו מוסיפים 
לומר: ’חמדה טובה‘ (’נתיבות עולם‘ 

למהר“ל, נתיב העבודה יח).

ארץ רחבה
כך,  על  אנו  משבחים  עוד 
שמלבד שאווירה ופירותיה של 
ובריאים,  טובים  ישראל  ארץ 
שאף  מיוחדת,  תכונה  בה  יש 
כשרּבּו יושביה, מעולם לא חשו 
הם בדוחק. וכפי שאמרו חכמים 
ישראל  ארץ  על  א)  קיב  (כתובות 
’ארץ הצבי‘: כשם  שהיא מכונה 
עורו  שמת,  לאחר   – שהצבי 
מבין  אינו  והרואהו  מתכווץ 
כיצד החזיק את בשרו, כך ארץ 
ישראל  שהיו  זמן  כל  ישראל, 
כפי  היא  התרחבה  אדמתם  על 
התכווצה  ומשגלו  מידתם, 
כיצד  מבין  אינו  שהרואה  עד 
הרבים  יושביה  את  החזיקה 

טרם הגלות (רוקח).

הארות בסדר התפילה האאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססיפפמעלהה ם
ברכת המזון – ברכת ’הארץ‘ (א‘)

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

תפילה חמה, על אדמת אוגנדה


