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 ד"בס

 ברכת אבות –במדבר  פרשת
 

 

 קדש לזכרו שלומ 

 ,ל"זצ אורי דסברגהרב 

 , נעלות בעל מידות, פיץ תורה ברביםמ, תלמיד חכם

 ידיד נאמן, אהוב למקום ולבריות

:                                                                         "ברכת האבות"קיים 

ֵניֶהם גוֵֹאל ִלב  "ֵהִביא ... ּגוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים " מֹו ֵני ב  ַמַען ש  ַאֲהָבהל   "ב 
 

 

: נאמר' בתחילת פרק ב .משכןהמתארת את חניית בני ישראל לשבטיהם סביב ופותחת את ספר במדבר פרשתנו 

 . "ַיֲחנּו מוֵֹעד ְלאֶֹהל ָסִביב ִמנֶֶגד ִיְשָרֵאל ְבנֵי ַיֲחנּו ֲאבָֹתם ְלֵבית ְבאֹתֹת ְגלוֹדִ  ַעל ִאיׁש"

שני פירושים  (על פי מדרש תנחומא)י מציע "רש? בפסוק זה "ֲאבָֹתם ְלֵבית תוֹתוֹא"וחשיבותם של המה טיבם 

 ,בו תלויה צבועה מפה ,אות לו יהיה דגל לכ - תותובא: "שנזכרים בפסוק תוֹתוֹאעל משמעות המאוד מעניינים 

 :אחר דבר. דגלו את אחד כל יכיר כך ומתוך, בחשן הקבועה אבנו כגוון אחד כל צבע, זה של כצבעו לא זה של צבעו

' צום כאשר כן לו בניו ויעשו' שנאמר, ממצרים כשנשאוהו אביהם יעקב להם שמסר באות אבותם לבית באותות

 ".'וכו הדרום מן וגד ושמעון וראובן, המזרח מן ישאוהו וזבולן ויששכר היהוד -( יב, 'נ בראשית)

היא  במחנה ישראל  האוריינטציה .את הצבעים של אבני החושן במשכן ותהאותות מזכיר ,נההראשו הגישהלפי 

 .בני יעקב הסדר של י"הוא עפסידור הבנים  ,י"רששל השני  ופירושלפי . עם ישראל מחנה המשכן שבמרכז כלפי

 .את סידור המחנה לשבטיהם במדבר תקובע במצריםובניו ישראל סבא של משפחתו 

ני ישראל חונים על פיהן בש, מקבילות של זהות יהודיתעולם י כאן שתי תפישות "רשמלמד אותנו דעתי עניות ל

כפי , תיתמשפחהמסורת בית אבות לפי  הןו ,מדברכפי שהיה ב סביב למשכן תהלאומי בזהותם הן: במדבר

 . קב ובניו במצריםשהייתה במשפחת יע

ב בעניין "ו ע"למחלוקת הידועה במסכת ברכות כבמדויק  יםמקביל" ֲאבָֹתם ְלֵבית ְבאֹתֹת"אלו על ני הסברים ש

כנגד קרבנות התמידים שהיו במקדש או כנגד האבות אברהם יצחק ויעקב תוקנו  תפילותהאם ה, מהות התפילה

   .  היומיות שתקנו את שלוש התפילות
 

 :בראש תפילת העמידה" אבות"נתבונן בברכת ; בפרשתנו המופיע בסידור התפילהשעניין דומה לזה נעמוד על 

.                     ֹלֵהי ַיֲעקֹב-ֵוא. ֹלֵהי ִיְצָחק-א  . ֹלֵהי ַאְבָרָהם-א  . ֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו-ֹלֵהינּו ֵוא-א  ' ָברּוְך ַאָתה ה
.             ְוזוֵֹכר ַחְסֵדי ָאבוֹת. ְוקוֹנֵה ַהכֹל. גוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים. ל ֶעְליוֹן-אֵ ל ַהָגדוֹל ַהִגבוֹר ְוַהנוָֹרא -ָהאֵ 

 :ָמֵגן ַאְבָרָהם' ָברּוְך ַאָתה ה: ֶמֶלְך עוֵֹזר ּומוִֹׁשיַע ּוָמֵגן: ּוֵמִביא גוֵֹאל ִלְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען ְׁשמוֹ ְבַאֲהָבה

 : בלבד על ברכת האבות יםפירושתייחס כאן לשני ברצוני לה

אינה  - כל ברכה שאין בה מלכות:  רבי יוחנן אמר: "'הגמרא קובעת להלכה שבכל ברכה יש להזכיר את מלכות ה

א הרי ל, "השמונה עשר"בראש תפילת  "אבות"לכאורה כלל זה אינו מיושם בברכת . ('מסכת ברכות מ) "ברכה

ולכן אין צורך לפתוח , תפילת העמידה סמוכות לחברותיהןשאר הברכות של '? לל את מלכות הים בה כמזכיר

זכיר את תעמידה ההברכה הראשונה של תפילה היינו מצפים שאך , ..."להינו מלך העולם-א' ברוך אתה ה"בנוסח 

 בתחילת העמידה " אברהם להי-א" הביטוי: ונותנים הסבר נפלא זו שאלה מעליםעל אתר תוספות '? מלכות ה

הדוגמא ". שהודיע מלכותו, אברהם אבינו המליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם"הרי ', מלכות ה הוא הוא

. 'הם הם המלכת ה –וקידוש שם שמים על ידי אברהם אבינו לכל העולם כולו ' פרסום שם ה, האישית של האבות

גם ! בעולם' מליך את הצליח להאברהם אבינו ה ;הדוגמא האישית של אברהם כנראה עדיפה, יתרה מזו

התחברות  .ו"ט בבראשיתלקוחים מסיפורי אברהם אבינו ברכת אבות שב" ָמֵגן ַאְבָרָהם... ל ֶעְליוֹן -אֵ "הניסוחים 
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י על הפסוק "רששראינו בלמה  בדומה –לאבותינו בתחילת התפילה הינה הפתיח הנכון לכל תפילת העמידה 

 ". ֲאבָֹתם ְלֵבית ְבאֹתֹת"פרשתנו ב

 

מסכת ב ל בעניין סמיכות ברכת הגאולה לתפילת העמידה"הכלל המעניין של חז את הסבירמ הייהשנ הערהה

יש חשיבות רבה להצמיד את ברכת , "אינו ניזוק כל היום כולו –כל הסומך גאולה לתפילה " :(ב"ע' ט)ברכות 

ובנוסח " ותאב"עיון בלשון ברכת ? למה סמיכות זאת חשובה כל כך. ללא הפסק כלל תפילת העמידהלהגאולה 

מקשר בין הברכה " גאולה"מושג ה: והסמוכה יכול לספק תשובה פשוטה ומשמעותית לשאלה ז" גאולה"ברכת 

: בעבר של עם ישראל מסופר על יציאת מצריםבברכת הגאולה ". אבות"הלברכת " שמע"האחרונה של קריאת 

חּו " ַפת ַהיָ  ְגאּוִליםִשיָרה ֲחָדָשה ִשב  ָך ַעל ש  ִשמ  ' ָברּוְך ַאָתה ה: "בעבר על גאולת מצרים' ואנו משבחים את ה, "םל 

גאולת עם לתיאור ההיסטורי של את הבקשות האישיות שלנו בהווה ל לימדו אותנו להצמיד "חז". ִיְשָרֵאל ָגַאל 

 תועל גאול שקט בתפילת העמידה לפני בוראויחידות ובבמאיתנו מתפלל כל אחד כש, עברבישראל במצרים 

נֵיהֶ  גוֵֹאל"להביא ' אנו מבקשים מה "אבות"ברכת ב: האישית נֵי ב  ַאֲהָבהִלב  מוֹ ב  ַמַען ש  בעומדנו בתפילה ...". ם ל 

שגאולת מצרים ההיסטורית ' מבקשים מהאנו אנו רואים את עצמנו כצאצאיהם של האבות ובעקבות כך  ,'לפני ה

הכלל , לפי עיון זה בלשון התפילה. את דרך האבותום שלנו י-בחיי יוםכדי שנזכה להמשיך , אישית תחול גם עלינו

שתלב במסורת בכך שנעיקר תפילתנו : מאוד עמוקהמחשבתית מקבל משמעות " סמיכות גאולה לתפילה"של 

נֵיֶהם"כ: משיך את דרכם בחיים שלנונהאבות ו נֵי ב  אצל בני בניהם  גם" גוֵֹאל"מבקשים לראות את עזרת ה אנו" ב 

 .גאל את עם ישראל ממצרים' ם שהכש, של האבות

יֵנּו: "מצריםעין המשך לברכת הגאולה של מ ברכת הגאולה של העמידה אנו מבקשיםב: יתרה מזאת ָענ  ֵאה ב  . ר 

ִריָבה ִריֵבנּו ֶמָך ּוְגָאֵלנּו. ו  ַמַען ש  ֵהָרה ל  בקשה היא בלשון כאן ה". גוֵֹאל ִיְשָרֵאל' ָברּוְך ַאָתה ה. ָחָזק ָאָתה גוֵֹאלִכי . מ 

ָרֵאל"הווה   המתארת ומשבחת את גאולת מצרים בעבר בלשון, בניגוד לברכת הגאולה לפני התפילה" ּגֹוֵאל ִיש 

ָרֵאל" ל קבעו שיש לסיים את "חז 2.רעיון הגאולה האישית של כל יהודי הוא היסוד של תפילת העמידה 1".ָּגַאל ִיש 

ָפנֶיָך היִ : "ט"תפילת העמידה בפסוק מסוף מזמור י יֹון ִלִבי ל  ֶהג  ֵרי ִפי ו  ָרצֹון ִאמ  יּו ל  המילה  3".ְוגֲֹאִליצּוִרי ' ה 

אנו ש, אם כן, כולה באה ללמד אותנותפילה לסמיכות ברכת הגאולה ; "ְוגֲֹאִלי"האחרונה של תפילת העמידה היא 

אשר תורם , זהנפלא ל "ר חזזה לדעתי הרעיון של מאמ; וחיים האישיים שלנממשיכים לפתח את רעיון הגאולה ב

 .מהות התפילהלהבנת 
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