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 ברכת השנים –בהר  פרשת 
 

 

 : 'אם יקיימו את מצוות ה, בפרשתנו מובטחות לעם ישראל ברכות נהדרות
 

יֶתם" ְשָפַטי ְוֶאת ֺחקַֹתי ֶאת ַוֲעשִׂ ְשְמרּו מִׂ יֶתם תִׂ יַשְבֶתם אָֹתם ַוֲעשִׂ   :ָלֶבַטח ָהָאֶרץ ַעל וִׂ

ְרָיּה ָהָאֶרץ ְונְָתָנה יַשבְ  ָלשַֹבע ַוֲאַכְלֶתם פִׂ  (.יט-יח, ה"כ ויקרא" )ָעֶליהָ  לֶָבַטח ֶתםוִׂ
 

אך המפרשים מסבירים . שכן פעמיים נאמר כי ישראל ישבו לבטח על אדמתם, בפסוקים אלו יש לכאורה כפילות

, שהפסוק הראשון מדבר על ביטחון מדיני, כותב האלשיך, למשל, כך. 'שמדובר על שלבים שונים של ברכת ה

גם בנבואת יואל מודגשת המשמעות המדינית  1.מארצם אלא ישבו על הארץ לבטח דהיינו שבני ישראל לא יגלו

חַ  ִהְנִני ְלַעםוֹ  ַויֹאֶמר 'ה ַויַַען :ַעםוֹ  ַעל ַויְַחֹמל ְלַאְרצוֹ  'ה ַוְיַקמֵּא: "של ברכת הארץ  ְוַהִיְצָהר ְוַהִתירֹוש ַהָדָגן ֶאת לֶָכם שֹלֵּ

ן ְוֹלא ֹאתוֹ ּוְשַבְעֶתם  וֲַאַכְלֶתם...  :ַלֲעשֹות 'ה ִהְגִדיל ִכי ּוְשָמִחי ִּגיִלי ֲאָדָמה ִתיְרִאי ַאל ... ַבּגֹוִים ֶחְרָפה עֹוד ֶאְתֶכם ֶאתֵּ

ם ֶאת ְוִהַלְלֶתם ְוָשבוֹעַ  ָאכֹול יֶכם-א   'ה שֵּ  ְבֶקֶרב ִכי םִויַדְעתֶ  :ְלעֹוָלם ַעִםי יֵּבֹשּו ְוֹלא ְלַהְפִליא ִעָםֶכם ָעָשה ֲאֶשר ֹלהֵּ

ל יֶכם-א   'ה ַוֲאִני ָאִני ִיְשָראֵּ ין ֹלהֵּ לעומת זה הפסוק השני (. כז.כו.כא.יט-יח', ב יואל" )ְלעֹוָלם ַעִםי יֵּבֹשּו ְוֹלא עוֹד ְואֵּ

לא יהיה . כאשר הארץ תניב יבול גם בשנות השמיטה והיובל, מוסיף ומדגיש את הברכה החקלאית והכלכלית

: כך מפרש גם הספורנו. משום שהארץ תיתן את פריה, רץ בשנות בצורת כדי לקנות תבואהצורך לצאת לחוץ לא

 ". התבואה לקנות בארצותם ללכת תצטרכו שלא בגוים רעב חרפת תשאו ולא"

 

אשר ממחיש את הרעיון עליו דיברנו , בקטע יפה מסידור התפילה, "אוצר תפילות"כדרכנו בפינת , נעיין עתה

 :ברכת השנים שבתפילת העמידהנתבונן ב. קודם לכן
  

ינֵי ְתבּוָאָתּה ְלטוָֹבה-א   'הָבֵרְך ָעֵלינּו   ְוֵתן . ֹלֵהינּו ֶאת ַהָשנָה ַהזֹאת ְוֶאת ָכל מִׂ

 ַטל ּוָמָטר - :ףבחור       ְבָרָכה :בקיץ

ְבָרָכה  ּטּוָבּהלִׂ  . נִׂים ַהּטוֹבוֹתּוָבֵרְך ְשנֵָתנּו ַכָש . ַעל ְפנֵי ָהֲאָדָמה ְוַשְבֵענּו מִׂ

 :ְמָבֵרְך ַהָשנִׂים' הָברּוְך ַאָתה 
 

לכאורה רק הברכה ? או דווקא בארץ ישראל, האם ברכה זו מדברת על ברכה חקלאית ופרנסה בכל מקום בעולם

 . לא קשורה לארץ ישראלעדיין ולפי זה ייתכן שברכת הפרנסה הנוכחית , הבאה מתייחסת לקיבוץ גלויות

האם הברכה : השלכות אידיאולוגיות רבותשל סמיכות הברכות בתפילת העמידה לה פרשנית זו כמובן שיש לשא

 . או שהיא קיימת באותה מידה גם בחוץ לארץ, לשגשוג כלכלי קשורה לארץ ישראל דווקא

 : שברכת השנים מתייחסת דווקא לארץ ישראל, לעניות דעתי, כמה שיקולים מוכיחים

 ְבָרָכה ְוֵתן" או" ְוֵתן ְבָרָכה"דהיינו , ובחורף השינוי בין נוסח הברכה בקיץ נקבע לפי העונות , "ַטל ּוָמָטר לִׂ

אנו מבקשים דווקא על הצלחה , משמע. או של מקום אחר בעולם ולא של בבל ,החקלאיות של ארץ ישראל

  2.ולא על פרנסה במקומות אחרים בעולם, ארץ ישראלשל וברכה חקלאית 

  תלמוד הבבליאנו אומרים על פי ה, הגרסה המקוצרת של תפילת העמידהיא שה, "הביננו"גם בתפילת :

תלמוד הירושלמי מתברר גם הקשר ב. נוסח שמתייחס בפשטות לארץ ישראל ,"ודשננו בנאות ארצך"

דהיינו ברכה חקלאית של ארץ ישראל היא , "ברך שנותינו כי מפוזרים אתה מקבץ: "לברכת קיבוץ גלויות

                                                                 
1
  ".גולים ולא - עליה, מפוחדים אול מפוזרים ולא - לבטח :'עליה לבטח וישבתם': "בדומה כבר נאמר במדרש תורת כוהנים 
2
על , כלומר; "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת"ששואלים את הגשמים בשבעה במרחשון , אמנם המשנה במסכת תענית קובעת 

וגם , א"ע 'י תעניתראו . הברכה נקבעת דווקא לפי החקלאות של ארץ ישראל, אף שמתחשבים ביהודי התפוצות שעלו לרגל לירושלים
 .ל"ואכמ, א"ח ע"א מציעא כבב
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השגשוג החקלאי והפרנסה בארץ  .אשר מופיעה מיד לאחר ברכת השנים, גלויות הבסיס לברכת קיבוץ

 . הם המפתח לברכה הסמוכה של קיבוץ גלויות לארץ ישראל -ישראל 

 בר בנבואת יחזקאל על מפורש כ, גלויותהקיבוץ אשר מקדים את גשוג חקלאי של ש, תהליך הגאולה הזה

: לקראת שיבת עם ישראל לארצו,  תפרחוא ארץ ישראל יחזקאל התנבא שלעתיד לב. יםישראל השוממהרי 

י ְוַאֶתם" ל ָהרֵּ נּו ַעְנְפכֶם ִיְשָראֵּ ל ְלַעִםי ִתְשאּו ּוֶפְרְיֶכם ִתתֵּ ְרבּו ִכי ִיְשָראֵּ על סמך פסוק (. ח ,ו"ל חזקאלי" )ָלבֹוא קֵּ

יתרה . אחר ברכת השניםשיש להצמיד את ברכת קיבוץ גלויות ל, ב"ז ע"זה נאמר במפורש במסכת מגילה י

דהיינו סימן , "קץ מגולה"צמיחתה החקלאית של ארץ ישראל היא ( א"ח ע"סנהדרין צ)לפי הגמרא , מזאת

 יקרב אז - יפה בעין פריה ישראל ארץ כשתתן: "י מסביר שם"כפי שרש, גלוי ומובהק לאתחלתא דגאולה

 ". יותר מגולה קץ לך ואין, הקץ
 

כשארץ ישראל עומדת : כך גם ההפך, ץ ישראל היא תנאי לקיבוץ גלויותכשם שההצלחה החקלאית של אר

ן על הפסוק מדברי התוכחה שבפרשה "כך אומר הרמב. יש בכך בשורה נסתרת –שוממה ואיננה נותנת פירות 

יֶכם ָעֶליהָ  ְוָשְממּו ָהָאֶרץ ֶאת ֲאִני ַוֲהִשֹםִתי", הבאה ן שם מתייחס "הרמב(. לב, ו"ויקרא כ" )ָבּה ַהיְֹשִבים ֹאְיבֵּ

 הגליות בכל... טובה בשורה"והוא רואה בכך , כאשר ארץ ישראל עמדה שוממה, 35-לתקופת מסעי הצלב במאה ה

 טובה היא אשר ארץ הישוב בכל תמצא לא כי, לנו והבטחה גדולה ראיה זו וגם, אויבינו את מקבלת ארצנו שאין

 משתדלים וכולם, ולשון אומה קבלה לא ממנה יצאנו מאז כי, כמוה חרבה והיא מעולם נושבת היתה ואשר ורחבה

 ".ידם לאל ואין להושיבה

 

כך גם בפרשתנו , ברכת השנים היא תנאי לשיבת ציון ולקיבוץ גלויות, כפי שראינו, כשם שבתפילת העמידה

רונים מתולדות הציונות בדורות האח, ואכן. הברכה החקלאית לארץ ישראל היא ביטוי לישיבת ישראל בארצו

היהודית בסוף  ההתיישבותרק ו, למדנו שבמשך אלפי שנים עמים אחרים לא הצליחו ליישב את ארץ ישראל

אלו תהליכים . היא שהצליחה לראשונה ליישב את ארץ ישראל מחדש 42-ובתחילת המאה ה 31-המאה ה

בבחינת אתחלתא , ממש" קץ מגולה", בדורותינובעזרת צור ישראל וגואלו היסטוריים נפלאים שהתרחשו 

 . דגאולה

 .שבת שלום

  


