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 "להגומ"ברכת  –צו  פרשת
 

בכך אנו . "הגומל"ל ברכת "חזמבוססת לפי שעליו , (טו-יא', ויקרא ז)ה רבן תודהציווי להביא ק פרשתנו מופיעב

" הגומל"לברכת עד ו תלמודדרך ה, תודה בתורההמקרבן  ,השתלשלות מרתקתלמוצאים בפרשתנו דוגמה נפלאה 

ומשמעותה בסדר  "הגומל"ציג את התפתחות ברכת כדי לה, בתורה יםנעיין בפרטי הפסוק 1.התפילהבסידור 

   :גיונישיטתי וה
 

ִאם ַעל ּתוָֹדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתוָֹדה ַחּלוֹת ַמּצוֹת : 'ְוזֹאת ּתוַֹרת ֶזַבח ַהְשָלִמים ֲאֶשר ַיְקִריב ַלה

ַחֹּלת לֶֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ַעל : ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצוֹת ְמֺשִחים ַבָשֶמן ְוסֶֹלת ֺמְרֶבכֶת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבָשֶמן

ַלכֵֹהן ַהזֵֹרק ֶאת ַדם ַהְשָלִמים לוֹ ' ְוִהְקִריב ִמֶמּנּו ֶאָחד ִמָכל ָקְרָבן ְּתרּוָמה ַלה: ָקְרָבנוֹ ַעל ֶזַבח ּתוַֹדת ְשָלָמיו

 .ּנּו ַעד בֶֹקרּוְבַשר ֶזַבח ּתוַֹדת ְשָלָמיו ְביוֹם ָקְרָבנוֹ ֵיָאֵכל ֹלא ַיִּניַח ִממֶ : ִיְהֶיה
 

אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי  -אם על תודה יקריבנו ": י"רשברי בד פירוש הפסוקיםאת נתחיל 

( ז"תהלים ק)שכתוב בהן  ,שהם צריכין להודות ,וחולה שנתרפא ,וחבושי בית האסורים ,והולכי מדבריות ,הים

 -ב "ד ע"במסכת ברכות נל "בעקבות חז -י מקשר "רש ."'בחי תודהחסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו ז' יודו לה'

, בו מתוארת דרכם של בני ישראל ממצרים לארץ ישראל, ז"תהלים קבספר ויקרא למזמור של תודה האת קורבן 

שנה והיו בבחינת  04הלכו במדבר , ירדו לים סוף, והרי בני ישראל אכן היו חשובים בבית האסורים במצרים

ה ניסוהכמצרים ת יציא, אם כן, לקרבן תודה הואביותר  דולמודל הראשוני והגה. ך תקופת המדברבמשחולים 

היסטורי זה ז נס "ועל פי תהלים ק, זהחווה כעין תהליך היסטורי " הגומל"מי שמברך את ברכת . לארץ ישראל

 וֵמֲאָרצוֹת :וֵמֲאָרצֹות ִקְבָצם: ִמיַד ָצרֲאֶשר ְגָאָלם ' יֹאְמרו ְגאוֵלי ה": נאמר שםכפי ש, קרבן תודההוא הבסיס ל

 (.כב.ג.ב" )ִויַסְפרו ַמֲעָשיו ְבִרנָה ִזְבֵחי תוָֹדהְוִיְזְבחו ...  :וִמיָם ִמָצפֹון וִמַמֲעָרב ִמִמְזָרח ִקְבָצם

 שלהייחודי ילוב מתאפיין בשקורבן זה : פרט נוסף של קרבן תודה, של מקראעל פי פשוטו  ,סבירבכך ניתן לה

יש לאכול דווקא  (י', ו; יא', ויקרא ב)קרבנות הובשאר  (ב"שמות י)פסח ב :מלמד מסר נפלאשילוב זה . חמץעם  ַמּצוֹת

כי האכילה מלחם הארץ מסמלת את הקשר , להביא דווקא חמץיש , לעומת זאת, בחג הביכורים. חמץולא  ַמצֹות

" 'יאו ֶלֶחם ְתנוָפה ְשַתִים ְשנֵי ֶעְשרִֹנים סֶֹלת ִתְהיֶינָה ָחֵמץ ֵתָאֶפינָה ִבּכוִרים ַלהִממֹוְשבֵֹתיֶכם ָתבִ : "החזק למולדת

 .הכניסה לארץ ישראלעד היציאה ממצרים תהליך את  ,אם כן, עם חמץ מסמל ַמצֹותשל שילוב ה (.יז, ג"ויקרא כ)

המידות  :א"ז מ"מנחות פבבמשנה  ומופיע, ן תודהקרבהנוגע ליסוד זה מסביר בדרך נפלאה פרט הלכתי  ,לדעתי

תה באה חמש יהתודה הי: "רק בהקשר זה במשניותזכרות מואשר , "מידות ירושלמיות"של זבח תודה נקראות 

זבח תודה נמדד דווקא ביחידות המקובלות כי ללמדנו נראה שהדבר בא . , "שהן שש מדבריות ירושלמיותסאין 

עיקר התודה היא דווקא על  -לאחר שנות נדודים ארוכות במדבר כי , ולכי מדברותולא במידות של ה ,בירושלים

 ְירּוָשָלִםְבתוֵֹכִכי ' ְבַחְצרֹות ֵבית ה …ְלָך ֶאְזַבח ֶזַבח תֹוָדה : "כלשון המשורר, ירושליםלהכניסה לארץ ישראל ו

 ".ה-ַהְללויָ

על פי פירוש , ובכן? מה הסיבה לכך .כל אלא ליום ולילהנא ואינ ,של לחםמאוד יחד עם כמות גדולה  ,קרבן תודה

סיפור הנס בפני . בפני חבריואת הנסים שנעשו לו  שבעל הנס מספרלכך חשיבות מיוחדת יש  ב"נציאברבנאל והה

ית הנס ומחזק את תחושת ההצלה יאת חוו פניםסייע להאשר מ, הוא תהליך פסיכולוגי חשוב ביותר םחבריה

 ִזְבֵחי תוָֹדהְוִיְזְבחו : ַחְסדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבנֵי ָאָדם' יֹודו ַלה: "ז"כלשון מזמור ק, ל הניצֹולוההשגחה המיוחדת ש

, לקרבן התודהרבים חברים להזמין חייב תוך זמן קצר מ הציווי לאכול כמות גדולה .(כב-כא" )ִויַסְפרו ַמֲעָשיו ְבִרנָה

היינו כדי " :ב"פרש הנציוכך מ, (logotherapy)פר את הניסים בפני חברים לס ועל ידי כך תתגשם תכלית הקורבן

                                                                 
1

  .ברכת הגומל"בו נמצאים מאמר ומצגת מפורטים בנושא , במדור של תפילות חול www.tefilah.orgאה באתר ר 

http://www.tefilah.org/


   א"תשע,  לפרשת השבוע" התפילה אוצר"

 

www.tefilah.org    (2)   

 

פור הנס לפני רוב אנשים וארבע חלות לכהנים שהן המה ישיהיה מרבה רעים לסעודה אחת ביום הקרבה ויהיה ס

 2".תלמידי חכמים

רב יהודה אמר רב אמר : "ב"ד ע"בגמרא מסכת ברכות נהמופיעים  ,"הגומל"נעיין עתה בכמה פרטים של ברכת 

ומי שהיה חבוש ( ד);  ומי שהיה חולה ונתרפא( ג); הולכי מדברות( ב);  יורדי הים( א: )ארבעה צריכין להודות

 -יודוך סלה  ם"החייוכל ' וסי"": ארבעה שחייבים להודות"ל סימן נאהבשולחן ערוך ניתן ". בבית האסורים ויצא

יתכן י: הגמרא מציגה פרט הלכתי מעניין מאוד, ז"ממזמור קת מפורטולאחר הוכחות  ".דברמם יסורין יבוש ח

דכתיב וירוממוהו בקהל עם ", בתוספת שני תלמידי חכמיםאנשים עשרה בפני  "הגומל"ש לברך את ברכת שי

". ובמושב זקנים יהללוהושנאמר ", בנוסף לעשרה אנשים שני תלמידי חכמיםדרושים מר זוטרא ולפי , "'וגו

תלמידי של עשרה אנשים עם שני הרכב ה: "הגומל"של ברכת  יהלהבנת אופי רכזיפתח ממונח כאן מ ילדעת

הרי יהושע בן נון וכלב בן יפונה היו ש, ופיע רק בפרשת המרגליםהרכב זה מ! מוזר ומפתיע ודורש הסברחכמים 

מרגלים היו ה: לאור דברינו לעיל הדברים מתבהרים בפשטות נפלאה 3.כעין שני תלמידי חכמים בעדת המרגלים

יו בכך הם ה. ארוכה במצריםהגלות הזכו להיכנס לארץ ישראל לאחר אשר , של בני ישראלראשונים מייצגים הה

יֹאְמרו : "ג-ב, ז"תהלים קהפסוקים ברוח לפי  "הגומל"הראשונים בתולדות עם ישראל אשר יכלו לברך את ברכת 

ת מחייב "הגומל"ברכת  ,כךלפי". ת ִקְבָצם ִמִמְזָרח וִמַמֲעָרב ִמָצפֹון וִמיָםוֵמֲאָרצוֹ : ֲאֶשר ְגָאָלם ִמיַד ָצר' ְגאוֵלי ה

 . עדת המרגליםכל כמו הרכבם של , של עשרה אנשים עם שני תלמידי חכמיםנוכחות 

מי , אמן: "בציבור "הגומל"מברך ברכת שאדם ל הוכחה מעניינת מאוד ניתן למצוא מתשובתם של המתפללים

ומנין : "המזוןבהקשר של ברכת  5מכילתאמבוסס על מדרש הנוסח זה  4".הוא יגמלך כל טוב סלה טובשגמלך כל 

 ,זו ברכה שנייה 'על הארץ' ,זו ברכה ראשונה (י', דברים ח) 'ואכלת ושבעת וברכת'שהן מברכין על המזון שנאמר 

 ,קשרול "חז 6".שגמלנו כל טוב - 'נתן לךאשר ' ,(כה', דברים ג) 'ההר הטוב הזה והלבנון'זו ירושלם שנאמר  'הטובה'

ללמדנו שאין טובה , "שגמלנו כל טוב" ניסוח הייחודישימוש בלארץ ישראל על ידי  "הגומל"את ברכת  ,אם כן

  .וחסד לעם ישראל כדוגמת הכניסה לארץ ישראל

בסיס משמש תודה הקרבן : התפילה סידורוכלה בגמרא עבור דרך ה, מהתורה השתלשלות מעניינת, אם כן, ראינו

 .המתאר את דרכם של עם ישראל ממצרים עד לארץ ישראל, ז"תהלים קהמזמור במבוסס על ו, "הגומל"לברכת 

ראשית צמיחת "בבחינת את בניין עם ישראל בארצו  שזכה לראות בעינינו לאחר אלפיים שנות גלות, דורנו

 ."הגומל"את ברכת יום בפה מלא -חייב להודות יוםאכן , "ונגאולת
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למה הבדיל השם שלמי תודה להיותם נאכלים ליום : "שילב את הפסוקים מספר תהליםאשר , בפירוש זה אברבנאלהקדימו הוכבר  
ולילה ושאר השלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד כמו שמבואר בפרשה כי הנה היה זה כדי לפרסם הנס וזה שבעל שלמי תודה 

יום ולילה עד חצות הוא מזמין על שלמי תודתו אחיו ואוהביו ומיודעיו לאכול ולשמוח כשהוא רואה ששלמיו אינם נאכלים אלא ל
עמו וישאלו זה את זה על מה היה תודתו והוא יגיד להם הנסים והנפלאות שעשה עמו השם וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים 

 ". יהללוהו
: א על אתר"מהרשוכך לשונו של ה .ברכת הגומלבין רגלים והקשר המהותי בין הממשמעות לא הסביר את אך , רמז לכךא "המהרש 3

רבנן הטעם בו כשיעור העדה וקהל שנאמר במרגלים שהיו תחילה אחד לשבט ותרי ' שאר עמא וב' ולמאי דבעי למימר דבעי י"
 ".ק"מינייהו היו רבנן יהושע וכלב ודו

 
4

וכך נפסק בשולחן ערוך אורח חיים , ה ואם היה"ד' סימן כ" בוכל"והיא מובאת לראשונה בספר , בגמראנזכרת אינה ת הציבור תשוב 
   .ב"ט ס"סימן רי

 . ה ויאמר משה"ז ד"דפסחא בא פרשה ט' מס -מכילתא דרבי ישמעאל בא  5
6

הוא  ֵמִטיבהוא  ִטיבֵה ֶשְבָכל יֹום ָויוֹם הוא . ַלּכֹל ְוַהֵמִטיב ַהּטוֹבַהֶמֶלְך : "ברכה הרביעיתהסח ולידי ביטוי בנבאה לשון המכילתא  
 ".…ּוְלֶחֶסדָלַעד ְלֵחן  ִיְגְמֵלנּוהוא  גוְֹמֵלנּוהוא  ְגָמָלנּוהוא . ָלנו ֵייִטיב


