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 ארץ ישראלכיוון להתפילה  –מטות  פרשת

נשה להשתקע בעבר הירדן ב בפרשתנו מסופר על בקשתם של בני ראובן ובני גד וחצי שבט מ"בפרק ל

תוכחתו של משה והסכמת השבטים -תשובתו, ידועים השינויים המעניינים בין נוסח בקשתם. המזרחי

י מביא בפירושו "כפי שרש, לבסוף לעבור עם בני ישראל את הירדן כדי להילחם אתם בארץ ישראל

הקדיש לפרק זה מחקר , אהפרשן וחוקר מקרא יהודי בגרמניה לפני השו, בנו יעקב' פרופ 1.ל"בשם חז

 .ברצוני לשתף אתכם בהערה אחת מפירושו. אשר עדיין נמצא בכתב יד, מקיף ונפלא בגרמנית

 

 

 

 ַלִםְלָחָמה ָיבֹאּו ַהַאֵחיֶכם :ְראּוֵבן ְוִלְבנֵי גָד ִלְבנֵי מֶֹשה ַויֹאֶמר: "משה תמה על בקשת השבטים ושואל אותם בפסוק ו

השבטים מסכימים לעבור עם בני ישראל את הירדן ולהילחם אתם , לאחר דיונים ארוכים? "ֹפה ֵתְשבּו ְוַאֶתם

 :ְמַצֶּוה ֲאדִֹני ַכֲאֶשר ַיֲעׂשּו ֲעָבֶדיָך :ֵלאמֹר מֶֹשה ֶאל ְראּוֵבן ּוְבנֵי גָד ְבנֵי ַויֹאֶמר: "והם מבטיחים למשה, ארץ ישראלב

אנו רואים שבתשובתם השבטים משנים את (. כו-כה" )ַהִגְלָעד ְבָעֵרי ָשם ִיְהיּו נּוְבֶהְמתֵ  ְוָכל ִמְקנֵנּו נֵָשינּו ַטֵפנּו

ולאחר שהם , שהוא המקום הנוכחי שבו הם מתווכחים, דהיינו עבר הירדן המזרחי, "ֹפה"משה הנוסח מדברי 

על כך  ."ָשם"יהיו מביעים את הסכמתם לבוא להילחם בארץ ישראל הם אומרים שבני משפחתם ובהמתם 

ומן הראוי שגם השבטים יאמרו , הרי הדיון עדיין מתנהל באותו מקום בעבר הירדן המזרחי: נשאלת השאלה

בנו יעקב שם לב לשינוי זה ומציע כדרכו ' פרופ ?"פה"ואומרים דבריהם את מדוע הם משנים ו, "ֹפה"בהקשר זה 

ורצונם להשתקע , י הוא בארץ ישראלהשבטים הפנימו לאורך הוויכוח עם משה שמקומם האמית: הסבר נפלא

מבחינה מעשית וגם אידיאולוגית הם . רבנו משהלשביעות רצונו האמיתי של אינו  –בעבר הירדן המזרחי , "פה"

, לאור הפנמה זו. מסכימים לעבור עכשיו עם כל השבטים את הירדן כדי להילחם ולרשת אתם את ארץ ישראל

הם קוראים כבר עכשיו למקומם בעבר הירדן המזרחי , כל השבטים שמקומם האמיתי הוא בארץ ישראל יחד עם

 .והשתקעו בה כביכול מבחינה מנטאלית כאילו הם כבר עברו לארץ ישראל, "ַהִגְלָעד ְבָעֵרי ָשם"
 

כל יהודי התפוצות מתפללים : בעולם התפילה הקשר החזק של כל היהודים בעולם לארץ ישראל הוא יסוד מרכזי

 נְַפָשם ּוְבָכל ְלָבָבם ְבָכל ֵאֶליָך ְוָשבּו": כפי שהצהיר שלמה בתפילתו בחנוכת המקדש, בירושלים לכיוון המקדש

 יָבִניִת  ֲאֶשר ְוַהַבִית ָבַחְרתָ  ֲאֶשר ָהִעיר ַלֲאבֹוָתם נַָתָתה ֲאֶשר ַאְרָצם ֶדֶרְך ֵאֶליָך ְוִהְתַפְללּו ֹאָתם ָשבּו ֲאֶשר ֹאְיֵביֶהם ְבֶאֶרץ

ל "חז. התפלל שלוש פעמים ביום לכיוון ירושלים, בהיותו בתפוצות, (יא', ו) גם דניאל 2.(מח', ח א מלכים" )ִלְשֶמָך

 כל נמצאו: "שבזמן התפילה כל יהודי העולם פונים לירושלים, מפסוקים אלה הלכה למעשה( א"ברכות ל ע)למדו 

 שכל תל"נדרש שם בגמרא כנוטריקון של בשיר השירים " ֹותַתְלִפּי"והמושג , "אחד למקום לבם את מכונין ישראל

 ". בו פונים פיות
 

כדי להבין את הזיקה המיוחדת לארץ ישראל בזמן התפילה , של תפילת העמידה" עבודה"הנעיין עכשיו בברכת 

 : גם בדור של חורבן וגלות ישראל מארצם

                                                                 
 .533-563' עמ, ספריית אלינר, ירושלים, "עיונים חדשים בספר במדבר"ראו נחמה ליבוביץ   1
, אילן-הוצאת אוניברסיטת בר, גן-רמת', חלק ט" שנותעיוני מקרא ופר"בתוך " תפילת שלמה ונובאת המקדש"יאיר הופמן ראו   2

 .761-791' עמ, ט"תשס
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 . ְוָהֵשב ֶאת ָהֲעבוָֹדה ִלְדִביר ֵביֶתָך, ָלָתםֹלֵהינּו ְבַעְםָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתפִ -א  ' ְרֵצה ה
 :ּוְתִהי ְלָרצוֹן ָתִמיד ֲעבוַֹדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶםָך. ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצוֹן. ְוִאֵשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָלָתם

ֶזינָה ֵעינֵינּו ְבשּוְבָך ְלִציוֹן ְבַרֲחִמים  :ִזיר ְשִכינָתוֹ ְלִציוֹןַהַםחֲ ' ָברּוְך ַאָתה ה: ְוֶתח 

 
 
 

 
 זמן הביתב

 
 לאחר החורבן

 העם את ברכו: "...א ,המשנה תמיד ה
 וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלש
 "םכהני

 
 : ו ,ז סוטה ירושלמי

 ביראה לבדך שאותך' – העבודה על"...
  3...".'נעבוד

 : 'ז פרשה ,צו פרשת ,רבה ויקרא
 מן ?ולשוח וקרבנות עבודה להזכיר צריךש התיבה לפני לעובר מנין"...

 ..."בניך יעבדוך מהרה ,בציון שכן להינו-א רצה ברכתא הדא
 : קסה רמז ,ב שמואל ,שמעוני ילקוט

 יום בכל מתפללין ישראל שיהיו הראשונים נביאים התקינו לכך"...
 ..."וסדר העבודה לירושלים, לציון שכינתך השב אנא פעמים שלשה
ַעָתה נֶֶאְספּו ָעַלִיְך ּגֹוִים ַרִבים ָהֹאְמִרים ֶתֱחנָף ְוַתַחז ְבִצּיֹון וְ : "יא', ד מיכה
 " ֵעינֵינּו
ם ְבַרֲחִמים ֵביִתי יִָבנֶה ָבּה ' ָלֵכן כֹה ָאַמר ה: "טז', א זכריה ַשְבִתי ִלירּוָשַלִ
ם' ְנֺאם ה  "ְצָבאֹות ְוָקו ִינֶָטה ַעל יְרּוָשלִָ

 

 העם את ברכו" :לאחר קרבן תמידבכל יום " עבודה"את ברכת בירכו הכוהנים , (א, ה) תמידלפי המשנה במסכת 

אשר משקף את , "עבודה"בתלמוד הירושלמי מובא נוסח לברכת  4".כהנים וברכת ועבודה ויציב אמת ברכות שלש

 ".נעבוד ביראה לבדך שאותך: "זמן הבית

דהיינו , שבלב" עבודה"היא  הוחלפה על ידי , טיןבמקדש הופסקה לחלו" עבודה"כשה, לאחר חורבן הבית

את שיבת " עבודה"אנו מבקשים היום בברכת ה". עבודה"וכך השתנה גם התוכן והאופי של ברכת , התפילה

אך לצד נוסח זה קיימים . העבודה לציון והחזרת השכינה לירושלים על פי נוסח הפסוקים בנבואת זכריה ומיכה

ל את נוסח ברכת "לפי מנהגים שונים שינו בחו. ים את תקופת בית המקדשבברכה גם נוסחים אשר משקפ

אווירת המקדש בתפילה על כביכול את " לשחזר"כדי , בימים שהכוהנים מברכים את ברכת כוהנים" עבודה"ה

" עבודה"להוסיף בברכת ( קפד מןסי)בתשובותיו  ם"הרמבבדומה לזה התיר . מקדששהיה ב, הירושלמינוסח ידי 

ואשר משקף גם הוא את הבקשה לעבודה המקדש בירושלים על פי , מיוחד שכנראה היה מקובל בזמנונוסח 

 ,אותנו תרצה ניחוח בריח ,ציויתנו אשר כל את נדרוש ושם נעבדך שם ,ישראל מרום בהר: "הנאמר בספר יחזקאל

 5...".עינינו ותחזינה
 

משמרת את הגעגועים " עבודה"הוברכת , תראינו אפוא שהקשר לארץ ישראל נשמר גם בזמן החורבן והגלו

  6.לשיבת ציון ולעבודת המקדש בירושלים

 

 

קישוט קיר של בית כנסת במחנה עבודה של 

 ינשטטטרזמלחמת העולם השנייה 

(Theresienstadt) 

 

                                                                 
 , ט"כ מזמור( בובר) תהלים מדרש; פ רמז ,א שמואלעל  שמעוני ילקוטראו אותו נוסח גם ב  3
 .ב"בבלי ברכות יא ע; ז, סוטה ז; א, ראו גם משנה יומא ז  4
י ְבַהר ָקְד  : "במ-מ', מנוסח על פי יחזקאל כ  5 ֲא  ְבַהר ְמרוֹם ִיְשָרֵאלִשי ִכ י' דָֹני ה-ְנֺאם  ל ָשם ַיַעְבֺדִנ ָבָאֶרץ ָשם ֶאְרֵצם , ֵבית ִיְשָרֵאל ֺכֹּלה-ָכ

יחַֹח ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם .ְתרּומֵֹתיֶכם ְוֶאת ֵראִשית ַמְשאוֵֹתיֶכם ְבָכל ָקְדֵשיֶכם ְוָשם ֶאְדרוֹש ֶאת ם ִמן ָהַעִמים ְוִקַבְצִתי ְבהוִֹציִאי ֶאְתכֶ  ְבֵריַח ִנ
ֹפצֶֹתם ָבם ְוִנְקַדְשִתי ָבֶכם ְלֵעיֵני ַהּגוִֹים י ה. ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצוֹת ֲאֶשר ְנ ַבֲהִביִאי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ' ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִנ

 ".םָנָשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אוָֹתּה ַלֲאבוֵֹתיכֶ 
האם הן מוסבות על הקרבנות או על  –" ואשי ישראל"על המילים ( א"ע קי מנחות)זה יש לציין את פירוש התוספות בהקשר   6

 דאמרינן והיינו אש של כבשים שאומר מי ויש צדיקים של נשמותיהן שאומר מי יש חלוקין מדרשות: "...נשמותיהם של הצדיקים
 לדביר העבודה את והשב' אדלעיל דקאי אומרים ויש 'ברצון תקבל באהבה מהרה ותפלתם ישראל ואשי' בעבודה עשרה בשמונה

 .ל"ואכמ, ..." 'ישראל ואשי ביתך


