
במה התייחדה הודאתו של יתרו?
”ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד 

ַּפְרעֹה“ (יח י)

למשה  הוא  חכמים: ”גנאי  אמרו  א)  (צד  סנהדרין  במסכת 
ואמר  יתרו  שבא  עד  ’ברוך‘,  אמרו  שלא  ריבוא  וששים 

’ברוך‘“.

על  להודות  ישראל  הפליגו  הלוא  תמוה:  ולכאורה 
קריעת  אחר  שאמרו  והנשגבה  הארוכה  בשירה  הצלתם 

ים סוף, ומה בכך שלא אמרו ’ברוך‘?

ביאר רבי יוסף שאול נתנזון:

משהושלמה  רק  נאמרה  ישראל  של  הנפלאה  שירתם 
יתרו  אך  בים.  טובעים  אויביהם  את  בראותם  הצלתם, 
הניסים,  תחילת  על  אף  להודות  יש  כי  להבין  השכיל 
אף   – מצרים“  מיד  אתכם  הציל  אשר  ה‘  ”ברוך  באומרו: 

שעדיין לא הושלמה הצלתם.

באופן אחר פירש ה‘כתב סופר‘:

הצלתו  נס  על  ישראל  מבני  אחד  כל  הודה  הים  בשירת 
על  אף  להודות  לאדם  ראוי  כי  חידש  יתרו  אך  האישית, 

הצלת זולתו, כשאמר: ”ברוך ה‘ אשר הציל אתכם“.

’דברי שאול‘ [אגדות] סנהדרין צד א; ’כתב סופר‘ 

באמצעות תפילה ניתן לקבל תשובה משמים
”ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו ֱאקִים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד“ (יח כג) 

”הִמָלך בגבורה; אם יצוה אותך לעשות כך תוכל עמוד, 
ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד“ (רש“י).

עצת  על  בה‘  משה  שנמלך  נמצא  לא  בכתובים  מעיון 
יתרו, ויש להבין את פשר דברי רש“י.

פירש רבי שמואל בן רבי מאיר אריק:

לרב  הנביא  אליהו  דברי  הובאו  ב)  (כט  ברכות  במסכת 
יהודה: ”וכשאתה יוצא לדרך הִמָּלך בקונך וצא“, ופירשה 
הגמרא: ”זו תפילת הדרך“. ויש להבין מדוע נקט אליהו 
משמים?  תשובה  כך  על  יקבל  וכי  בקונך‘,  ’המלך  לשון 
פירש זאת החיד“א על פי דברי רבי חנינא בן דוסא (שם לד 
ב): ”אם שגורה תפילתי בפי – יודע אני שהוא מקובל...“. 
ואם  הדרך‘,  ’תפילת  את  שיאמר   – ’המלך‘  משמעות  וזו 

תהיה היא שגורה בפיו ידע שיצליח בדרכו. 

התפלל  למשה:  יתרו  אמר  כך  כי  לפרש  יש  כאן  אף 
כי  דע  בפיך,  שגורה  התפילה  תהיה  ואם  עצתי,  על  לה‘ 

מקובלת היא לפני ה‘ וקבלתה מובטחת.
’חֹמַת אנך‘ שה“ש אות טז; ’טל תורה החדש‘ עמ‘ רכז 

’משה עלה למרום‘ – כ‘בן בית‘
”ּומֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאקִים“ (יט ג)

בפיוט ’התקבצו מלאכים‘ הנאמר בשמחת תורה משלש 
משלש  ואף  למרום...?“,  עלה  ”מי  שאלתו:  הפייטן 
פשר  את  להבין  ויש  למרום...!“.  עלה  ”משה  תשובתו: 

הדבר.
רמז  מיוחד  שבח  כי  מלודז‘  פצ‘נובסקי  יוסף  רבי  פירש 

בכך הפייטן למשה:
(ראה  בחייהם  למרום  לעלות  זכו  אנוש  בני  וכמה  כמה 
אך  ירדו.  ולא  עלו  אלו  אולם  שסד),  יחזקאל  שמעוני‘  ’ילקוט 

מצינו  שהרי  בית,  כבן  וירד  שעלה  בכך  התייחד  משה 
ירד,  מכן  לאחר  הראשונים,  הלוחות  את  לקבל  שעלה 

ושוב עלה לקבל את הלוחות השניים. 
’פרדס יוסף‘ 

’והסר שטן מלפנינו ומאחרינו‘
ַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת“ (כ ד) ”ֲאֶׁשר ַּבּׁשָ

שבעניינים  לכך,  רמז  מצינו  זה  בפסוק  כי  החיד“א  כתב 
בדרגה  להסתפק  לאדם  לו  אל  ”בשמים“,   – רוחניים 
שהשיג, אלא עליו להביט כל העת באנשים ש: ”ממעל“ 
לדרגתו ולשאוף להגיע לדרגתם. ואילו בעניינים גשמיים 
באותם  דווקא  ולהביט  בחלקו  לשמוח  עליו  ”בארץ“,   –

אנשים שמעמדם ”מתחת“ למעמדו.
את  מידוובנה  פנסטר  ליב  אריה  חיים  רבי  פירש  בכך 
בקשתנו בתפילת ערבית: ”והסר שטן מלפנינו ומאחרינו“ 
הונם  אחר  לרדוף  השטן  אותנו  יפתה  לא  שמחד   –
ועושרם של אלו ש“מלפנינו“, ומאידך בעניינים רוחניים 

יפתנו להביט דווקא אל אלו שדרגתם ”מאחרינו“.
’לב דוד‘ פכ“ה; ’שער בת רבים‘

ה‘ברכה‘ מבטאת גמול ותשלום
ְוא“ (כ ו) א ֶאת ֵׁשם ה‘ ֱאקֶי ַלּׁשָ ”א ִתּׂשָ

לברך  האיסור  את  זה  מפסוק  דרשו  א)  לג  (ברכות  בגמרא 
ברכה שאינה צריכה. וכן נפסק ב‘שולחן ערוך‘ (או“ח רטו ד): 
”כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמים 

לשוא... ואסור לענות אחריו אמן“.
תמה ה‘חיי אדם‘: הרי המשבח את בוראו בסתמא, יכול 
פעמים.  אלף  אפילו  יתברך  שמו  את  בדבריו  להזכיר 
העולם  מלך  אלוקינו  ה‘  ”אתה  אדם:  יאמר  אם  לפיכך 
בורא פרי העץ“ מבלי שיהיה לפניו פרי, לא יעבור בכך 
התיבה  את  לכך  יקדים  רק  שאם  ייתכן  כיצד  איסור.  כל 

’ברוך‘ – יעבור על איסור מדאורייתא?
תירץ רבי שלמה קלוגר:

שונה היא הברכה מיתר דברי שבח והודאה; לשון ’ברכה‘ 
מבטאת גמול ותשלום לבורא על טובה שקיבלנו מידיו, 
הזה  העולם  מן  הנהנה  ”כל  ב):  לה  (ברכות  הגמרא  כדברי 
שנהנה  מבלי  המברך  לכן  גוזל...“.  כאילו  ברכה  בלא 
נמצא מבזה את ה‘, כאדם המודה למלך על טובה שלא 
עשה לו, שעליו נאמר (תהלים קא ז): ”ּדֵֹבר ְׁשָקִרים א ִיּכֹון 
ְלֶנֶגד ֵעיָני“. לעומת זאת, שבח שלא נאמר בו לשון ’ברכה‘ 
כמוהו כשיר והלל בעלמא, ולפיכך אין איסור באמירתו 

בסתמא.
’חיי אדם‘ ח“א כלל ה ב‘נשמת אדם‘ אות א; ’חכמת שלמה‘ רטו ד
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אחר הדיברות ענו אמן
”ַוְיַדֵּבר ֱאקִים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר“ (כ א)

כתב בעל ’בית אברהם‘ מסלונים כי על כל אחד מן 
’אמן‘.  הדיברות ששמעו ישראל ענו כולם ואמרו 
(כ א) בשם  וביאר כי למד זאת מכך שהביא רש“י 
המכילתא שאחר הדיברות שמהותם – ’עשה‘ ענו 
והנה,  ’לאו‘.  ענו  תעשה‘  ’לא  ואחר  ’הן‘,  ישראל 
’אנכי‘  שדיברות:  הובא  רסו)  ירמיה  (ילק“ש  במדרש 
ולפשטות  אחד‘,  ’בדיבור  נאמרו  לך‘  יהיה  ו‘לא 
’הן‘ ו‘לאו‘ כאחד?  דברי רש“י – היאך ענו עליהם 
אלא בוודאי אין כוונת רש“י שאחר כל דיבר אמרו 
הנאמר  על  הסכימו  אלא  ’לאו‘,  או  ’הן‘  במפורש 
העניין  לפי  ענו  כאילו  להם  ונחשב  ’אמן‘,  בעניית 

’הן‘ או ’לאו‘.
בפיוט  כשכתב  הלוי  יהודה  רבי  רמז  שלכך  ייתכן 
לעשרת  המתייחסת  בפסקה  מצאה‘,  ’יונה 
הדיברות: ”ופתחו וענו ה‘ אחד“ – שבעניית ’אמן‘ 
ואדנו“ת,  הוי“ה  שמות  את  בגימטרייה  המאחדת 
מעשרת  אחד  כל  אחר  ענו  כאילו  להם  נחשב 

הדיברות: ”ה‘ אחד“.
’בית אברהם‘ מכתבי קודש מכתב יב 

תפילת  מנוסח  ללמוד  נוכל  לדברים  נוסף  רמז 
תיבות  ראשי   – נצטוו“  מסיני  ”אז  שבת‘:  ’תכנת 
התפילה  ב‘פירוש  יקר  ב“ר  ר“י  [כדברי  ’אמן‘, 
ניתן  כן  כמו  קיב].  עמ‘  ירושלמי  מהד‘  והברכות‘ 
עשר  נאמרה  יתרו  שבפרשת  מכך  זאת  לדרוש 
פעמים המילה ’האלקים‘ שהיא בגימטרייה ’אמן‘, 

כנגד כל אחד מעשרת הדיברות.
’אמונת יצחק‘ ח“א עמ‘ נג
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יימח  הגרמנים  של  הנפשעת  פעילותם  ממסכת  כחלק 
הם  הכינו  עמנו,  בהשמדת  עסקו  שבה  בתקופה  שמם 
מקרב  להסיר   – הייתה  שתכליתה  מסודרת  תוכנית 
היהודים כל צלם אנוש. הם עשו זאת באמצעים שפלים 
האוכל  חלוקת  בסיסיים,  צרכים  כמניעת  וסדיסטיים, 

באופן בזוי ומשפיל, ובנוסף, שלילת הזהות האישית.
הזכות  מהיהודים  נשללה  האכזרית,  התוכנית  במסגרת 
לשאת את שמם האישי. תחת זאת הוחלף הוא במספר. 
עם כניסת האסיר בשערי המחנה, נחקק המספר האישי 
על זרועו, ומיום זה ואילך עתיד היה הוא לשמש בעבורו 

כאמצעי זיהוי בכל דבר ועניין.
אם לא די בכך, הרי שהגרמנים הקפידו עד מאוד לבל 
כשהוא  שנתפס  אסיר  האסירים.  מלב  המספר  יישכח 
אינו יודע להקריא את מספרו בעל פה, נענש מיד בעונש 
המספר,  את  ישכחו  שמא  מפחד  וכך,  ביותר.  אכזרי 
הקפידו היהודים לכנות איש את רעהו במספרו, ושלב 
למרבה  בהצלחה,  עבר  הגרמנים  של  בתוכניתם  נוסף 

הכאב.
היהודים  על  נאסר  היער,  עצי  בסבך  ששכן  במחנה 
יוכלו  שדרכו  שנה,  לוח  או  שעון  ברשותם  להחזיק 
מועדים.  ולהתחדשות  זמנים  לחילופי  ערים  להיות 
ה‘שעון‘ היחיד שיכול היה לשמש אותם, היה ה‘מסדר‘. 
בקפדנות גרמנית היו נערכים המסדרים מדי יום בשעות 

קבועות; בוקר, צהריים וערב.
מהאסירים  היו  השורות.  והידלדלו  הלכו  ליום  מיום 
לא  הערב  למסדר  אך  הבוקר,  במסדר  עמדו  שעוד 
הופיעו. חלקם נפחו את נשמתם בעבודת הפרך, וחלקם 
בקצה  ששכן  או אחרת לקרמטוריום  זו  מסיבה  נשלחו 

המחנה וממנו לא שב איש.
הלך  באופק,  נראתה  לא  והישועה  הימים  שחלפו  ככל 
וגבר הדכדוך בקרב האסירים. אולם שונה מכולם היה 
שמו  את  ידע  לא  איש   .48723 היה  שמספרו  האסיר 
בו כשליח ממרומים להפיח  האמיתי, אולם חבריו ראו 

רוח של תקווה ועליצות בליבם.
את המסדרים כינה הוא בשמן של שלוש תפילות היום: 
שחרית, מנחה וערבית. שמות שהתקבלו בהסכמה בידי 
היהודי  להווי  חיבור  חשו  הם  זו  בדרך  האסירים.  כלל 

האותנטי שכמעט ונשכח מליבם.
 48723 מספר  אסיר  איבד  לא  המסדרים  במהלך  אף 
צלם אנוש. עומד היה הוא בקצה השורה, כשלנגד עיניו 
מתוכו  קורא  והוא  קטן,  תהילים  ספר  אחוז  היוקדות 

פסוקים בנעימה חרישית ומעוררת לב.
מן הצד עמדו חבריו ובהו בו בהערצה ובקנאה. הם לא 
הנפש  תעצומות  את  הוא  שואב  מהיכן  להבין  הצליחו 
הגיהינום  מעמקי  בתוך  גם  שפיותו  את  לאבד  שלא 
להסיר  עמלים  שחיות  האדם  בשעה  גם  כיצד  הנאצי. 
ממנו את שאריות אנושיותו, עדיין מוצא הוא נוחם בין 

תהילותיו של דוד מלך ישראל.
הדבר כבר הפך אצלו לנוהג של קבע במהלך המסדרים. 
משתתק  הוא  היה  פניו  על  הנאצי  השומר  משחלף 
ומסתיר את הספר בשולי בגדיו, ומשעבר מעל פניו היה 

שב, מוציאו ומתנחם באותיותיו הקדושות.
יתר  בקרב  סקרנות  תעורר  דמותו  כי  היה  טבעי  אך 
לזה  זה  דומים  היו  שהכול  כיוון  כלל,  בדרך  האסירים. 
לא  איש  מרעב,  שהשחירו  ובפניהם  הכחוש  במראם 
התעניין בשמו של רעהו. אולם יהודי זה בלט באישיותו 
סיפור  ואת  שמו  את  לדעת  ביקשו  ורבים  כולם,  מעל 

עברו.
למרבה הפליאה סירב האיש בעקשנות לגלות את שמו. 
מקום  ”אין  למתעניינים,  מגיב  היה  שכאלו“,  ”בזמנים 
הנתון  אחד,  כציבור  מוגדרים  כולנו  הרבים.  בין  ליחיד 
במיצר ובמצוק תחת שליטת זרים. מספרי הוא 48723 

ובו אכונה עד עת פדות וגאולה“.
לצריפים  מחוץ  רביעי.  ליום  אור  ליל  באישון  זה  היה 
שררה עלטה סמיכה, ובתוכם, על גבי דרגשי העץ שכבו 

המכות  מכאבי  להתעלם  מנסים  בצפיפות,  האסירים 
תנומה  מעט  ולתת  בגופם  חלק  כל  שמילאו  והפצעים 

לעיניהם.
ומחרידה.  צווחנית  שריקה  מבחוץ  נשמעה  פתאום 
הכול התרוממו ממקומותיהם בבהלה. השריקה הייתה 
מידי  באופן  לצאת  שעליהם  כאות  היטב  להם  מוכרת 
למסדר פתע. אנחה קורעת לב התגלגלה על פני הצריף. 
ידעו  המר  מניסיונם  להתחיל.  עמד  נוסף  מיותר  מסדר 
לדרגשיהם  יותר  עוד  יחזרו  לא  מהם  כמה  כי  היטב 

והיישר מהמסדר יישלחו אל הלא-נודע.
שאגות מקפיאות דם מלוות בנביחות כלבים רעבים, היו 
תחת  המסדרים.  פתיחת  את  בקביעות  שליוו  הצלילים 
צליפות המגלבים הורצו היהודים כשהם אחוזים עדיין 

בקורי השינה, היישר אל רחבת המסדרים.
כשאך  היהודים,  מאות  עמדו  עצמות  מקפיא  בקור 
שבו  לרגע  עיניים  בכיליון  ממתינים  לעורם.  כותנותם 
הם  החלו  מלהגיע,  הרגע  משבושש  המסדר.  יתחיל 
במבט  נוחם  מעט  למצוא  בניסיון  בזה,  זה  להביט 
מזדהה או חיוך קלוש. משאפסה תקוותם לזכות באחד 
 ,48723 מספר  אסיר  על  כמאליהן  עיניהם  נחו  מאלו, 
בספר  נעוצות  עיניו  השורה,  בקצה  עמד  כתמיד  אשר 

התהילים שבידו ופיו מזמר נעימה נוגה.
ולפתע, כרוח סערה התפרצה לרחבת המסדרים פלוגת 
ורחב  קומה  גבה  נאצי  מפקדם,  חמושה.  שומרים 
העומדים  בין  עבר  ואכזריות,  גסות  פנים  בעל  כתפיים 
כשהוא רכוב על סוסו, מגלב עור בידו והוא מצליף לכל 

עבר.
בקושי  אך  למקומותיהם.  מסומרים  נותרו  היהודים 
הנאצי  הבחין  כשבאחת  הכאב,  זעקות  את  החניקו 

באסיר מספר 48723 וחמתו בערה בו עד להשחית.
”מה אתה אוחז בידך? יהודון ארור“, קרא הנאצי לעבר 
את  להסיר  מבלי  במקומו  לעמוד  נותר  אשר  היהודי, 
עיניו מספר התהילים. ”קרב הנה, יהודון!“, קרא הנאצי 

בכעס תוך שהוא שולף את אקדחו מחגורתו.
גם עתה לא נע האסיר ממקומו. עיניו הכהות שבלטו על 
רקע פניו החיוורות, נותרו נעוצות בספר התהילים בידו, 

וגוו התנועע לקצב המנגינה החרישית.
”מה אתה קורא שם?“, זעם המפקד, ”חדל ממלמוליך, 
עדיין  הרוטטות  כשידיו  צווח,  כולנו!“,  את  מכשף  הנך 
היהודי  של  רקתו  אל  אותו  מכוונות  באקדח,  אוחזות 

הכחוש.
במקום תגובה הגביר היהודי את קולו והחל לקרוא את 
הפסוקים בקול. הנאצי ניסה ללחוץ על ההדק, אך ידיו 
וידיו  עליו,  השתלט  מוסבר  בלתי  פחד  לו.  נשמעו  לא 

צנחו במבוכה לצידי גופו.
כלבו הנאמן שהבין ללב אדוניו, ניסה גם הוא להתנפל 
ושב  מיד  נרתע  אך  במלתעותיו,  ולשסעו  היהודי  על 

למקומו כשזנבו בין רגליו.
המתח  את  לחתוך  היה  ניתן  הוד.  נורא  היה  המעמד 
הנורא בסכין. ובתווך עמד אסיר מספר 48723 כביכול 
אין הסערה נוגעת לו כלל. חיוורון מוות מכסה את פניו, 

ופיו אינו פוסק מלקרוא את פסוקי הקודש.
היהודי  צנח  מוקדמת,  הודעה  מבלי  פתאום,  לפתע 
תחתיו ללא רוח חיים. אף את עיניו לא הספיק לעצום. 
הנאצי עלה על סוסו ונמלט מהמקום במבוכה, וברחבת 
בוכה  ליבם  המומה,  יהודים  עדת  נותרה  המסדרים 

בגעגוע לדמות המפעימה שאף את שמה לא ידעו.
מרומים  לגנזי  עלתה   48723 מספר  אסיר  של  נשמתו 
ורוויה  תפילתו  בנעימת  מלווה  ומזוככת,  טהורה 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  בנאדו  נאספו  אשר  בדמעותיו 

שמורות ליום שבו יחיש ישועה לעמו.
’בית הכנסת‘ שנה ג‘ עמ‘ 992

בין ’ברית ותורה‘ לברכת 
’הארץ‘

לברכה  זיכרונם  חכמינו  כתבו 
המברך  על  חובה  כי  ב)  מח  (ברכות 
ברכת  בתוך  להזכיר  המזון  ברכת 
לא  שאם  ותורה‘,  ’ברית  הארץ 
במאמר  חובתו.  ידי  יצא  לא   – כן 
של  מהותן  על  נעמוד  שלפנינו 
הזכרות אלו, ועל הקשר שביניהן 

לברכת המזון.
בברכת  ’ברית‘  הזכרת  טעם  את 
’הארץ‘ נוכל להבין על פי המובא 
התנה  שתנאי  ט)  מו  (ב“ר  במדרש 
אברהם  עם  הוא  ברוך  הקדוש 
אבינו עליו השלום: ”אם מקיימין 
בניך את המילה הן נכנסים לארץ, 

ואם לאו אין נכנסים לארץ“.
חכמי  הביאו  דבריהם  בהמשך 
המדרש את הפסוק שנאמר בתוך 
פרשת מילת ישראל טרם כניסתם 
לארץ (יהושע ה ד): ”ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
אמר  ”‘דָבָר‘  וביארו:  ְיהֹוֻׁשַע“,  ָמל 
להם יהושע ומלן; אמר להם: מה 
אתם סבורין שאתם נכנסין לארץ 
ברוך  הקדוש  אמר  כך  ערלים? 
הוא לאברהם אבינו (בראשית יז ח): 
 – וגו‘   ‘ַאֲחֶרי  ּוְלַזְרֲע  ְל ’ְוָנַתִּתי 
על מנת (שם  ט): ’ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי 

ִתְׁשמֹר‘“.
בזכות התורה נכנסו ישראל 

לארץ
טעם  את  רש“י  ביאר  לכך  בדומה 
בברכת  ’תורה‘  הזכרת  חובת 
עמדה  התורה  זכות  שאף  הארץ, 
לארץ  ולהיכנס  לזכות  לישראל 
ט),  דשירה  מס‘  בשלח,  מכילתא  (ראה 
הפסוק  בלשון  שמפורש  וכפי 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ”ָּכל  א):  ח  (דברים 
ָאֹנִכי ְמַצּוְ ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות 
ּוָבאֶתם  ּוְרִביֶתם  ִּתְחיּון  ְלַמַען 
ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ד‘ 

ַלֲאבֵֹתיֶכם“ (רש“י ברכות שם).
עוד ביאר ה‘חתם סופר‘:

הזכרת התורה והמצוות היא תנאי 
ההודאה  חובת  לקיום  הכרחי 
כי  ידוע  הלוא  כהלכה.  המזון  על 
לקיום  לנו  שניתן  המזון  מטרת 
הגוף  שבאמצעות  כדי  היא  הגוף, 
נוכל לעבוד את ה‘ כראוי בלימוד 
מכאן  המצוות.  ובקיום  התורה 
בסתמא  מודים  היינו  שאילו 
בכך  הייתה  לא  הגוף,  קיום  על 
’הודאה‘, שכן מהו הטעם להודות 
ללא  המתקיימים  ודם  בשר  על 
לפיכך  תכלית.  וללא  מטרה 
את  בהודאתנו  להזכיר  לנו  תיקנו 
את  המסמלות  וה‘תורה‘  ה‘ברית‘ 
מטרת קיום הגוף – לצורך עבודת 
ההודאה  נעשית  בכך  רק  שכן  ה‘, 

מושלמת (’תורת משה‘ דברים כד ד).
סופר‘  ה‘חתם  הוסיף  רמז  בדרך 
בראשי  אף  נרמז  זה  עניין  כי 
שמנתה  הדברים  של  התיבות 
להזכיר  שיש  בברכות  הגמרא 
מזון  ארץ,  ברית,  הארץ:  בברכת 
רק  כי  ללמדך  באמ“ת.   – ותורה 
ברכה הכוללת בתוכה את ארבעת 
העניינים הללו כאחד הינה ברכה 

עה“ת  סופר‘  (’חתם  ’באמת‘  הנאמרת 
וארא).

מלובלין  שפירא  מאיר  רבי  הגאון 
היה דורש בעניין זה:

שבין  היחס  בתכלית  הוא  שונה 
הגויים  מיחס  לארצו,  ישראל  עם 
מאומות  אחת  כל  לארצותיהם; 
כדי  למולדת  זקוקה  העולם 
בשלווה  בה  לחיות  בניה  שיוכלו 
וברווחה מבלי להיות משועבדים 
אולם  זרות.  ממלכות  עול  תחת 
לארצם  זקוקים  ישראל  בני 
בנחת  בה  לקיים  שיוכלו  כדי 
להיבדל  ובכך  ה‘  מצוות  את 
והראיה  הגויים.  מכל  בקדושתם 
בהיות  גם  כי  היא,  לדבר  הגדולה 
וכבושה  חרבה  שוממה,  הארץ 
פסקה  לא  זרים,  ממשלת  תחת 
יהודי  כל  בלב  הכמיהה  לרגע 

לעלות לארץ ולגור בה.
בברכת  לכלול  לנו  תיקנו  לפיכך 
הארץ ברית ותורה, להראות כי אין 
רק  הארץ  למתנת  מתייחסים  אנו 
מצרותינו,  ושלווה  מפלט  כמקום 
אלא כדי שנוכל להוסיף ולהרבות 
בה עוד ועוד תורה ומצוות (’ברכת 

דוד‘ עמ‘ קכד).

והביא  הוסיף  מקוז‘יגלוב  הגאון 
(ספרי  חכמים  דברי  את  זה  בעניין 
נחלקה  שהארץ  פינחס)  פרשת 
והנה,  בלבד.  וקדושים‘  ’לכשרים 
יבמות  תוס‘  (ראה  הראשונים  מדברי 
בה  שיש  שאישה  משמע,  ב)  מט 
פסול שאין הקידושין תופסים בה 
שכשהתקדשה  אף  על  מחמתו, 
הייתה כשרה – אם נפסלה לאחר 
מכן ייפקעו הקידושין ממנה. לפי 
כיוון  לארץ,  בנוגע  לומר  יש  זה 
אם   – לרשעים  ניתנה  לא  שהיא 
והרשיעו  ישראל  חטאו  חלילה 
לאחר מכן, פוקעת היא מרשותם.
שאנו  שבשעה  ראוי  לפיכך 
נקבל  ’הארץ‘  ברכת  את  מברכים 
שמים  מלכות  עול  מיד  עלינו 
שכן  ותורה,  ברית  בהזכרת 
נוכל  זו  קבלה  באמצעות  רק 
הארץ  שתתקיים  בטוחים  להיות 

ברשותנו (’ארץ צבי‘ בשלח תרפ“ג).
ועל חוקיך שהודעתנו

בפינו  מתחלקת  ה‘תורה‘  הזכרת 
ל‘תורה‘ [’על תורתך שלימדתנו‘] 
חוקיך  [’על  ול‘חוקים‘ 
כי  המהר“ל  וביאר  שהודעתנו‘]. 
החוקים  על  ההודאה  בתוספת 
מושלמת  הודאה  אנו  מבטאים 
אותנו,  המחיה  המערכת  כל  על 
והנפש;  השכל  הגוף,   – היינו 
ה‘תורה‘  בגוף,  מתקיימת  ה‘ברית‘ 
מתקיימת בשכל המבין, וה‘חוק‘ – 
מתקיים   – בו  הבנה  לשכל  שאין 
בנפש הרוחנית. לפיכך על התורה 
כלומר   – ’שלימדתנו‘  נאמר 
החוקים  על  ואילו  הלב,  בהבנת 
בהודעה   – ’שהודעתנו‘  נאמר 
משום  זאת  טעם.  כוללת  שאינה 
ועל  בחוקים,  השגה  אין  שלשכל 
כ‘לימוד‘  לנו  נמסרו  לא  הם  כן 
נתה“ע  עולם‘  (’נתיבות  כ‘הודעה‘  אלא 

יח).

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

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

תפילתו האחרונה של אסיר מספר 48723


