
התפילה מחייבת ניקיון כפיים
”ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס“ (ו יא)

לתת  הוא  ברוך  הקדוש  שרצה  מובא  יג)  ל  (שמ“ר  במדרש 
ייסורים,  תורה,  רצו:  ולא  דברים  ארבעה  המבול  לדור 

קרבנות ותפילה.
תמה רבי שלום שבדרון:

תורה  ואף  רצו,  לא  מה  מפני  מובן   – ייסורים  בשלמא 
אך  כיס,  וחסרון  עמל  בהם  כרוך  שכן  מובן,  וקורבנות 
שבאמצעותה  התפילה  מתנת  את  לקבל  סירבו  מדוע 

יכולים היו לזכות לרוב טובה?
אצלו  שיתאמת  במצב  לעמוד  מוכרח  המתפלל  ותירץ: 
בבירור שרק ה‘ יתברך יכול לעוזרו, ואילו בני דור המבול 
יסופק  מבוקשם  כי  שסברו  מפני  חמס  מלאו  ידיהם   –
להם אך ורק בכוח הזרוע, ולכך לא היו מסוגלים לקבל 

את מתנת התפילה.
’קול דודי דופק‘ אלול עמ‘ רכג

הנהנה מ‘הארץ‘ בלא ברכה – חומס
”ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם“ (ו יג)

פירש ה‘אוהב ישראל‘ מאפטא:
הזה  העולם  מן  הנהנה  ”כל  א):  לה  (ברכות  חכמים  אמרו 
המאכל  נחשב  הברכה  שלפני  לפי  מעל“.   – ברכה  בלא 
ּוְמלֹוָאּה“  ָהָאֶרץ  ”ַלה‘  שנאמר:  בהנאה,  האסור  כ‘הקדש‘ 
(תהילים כד א), אנשי דור המבול שחטאו בגזל בוודאי נהנו 
ָחָמס  ָהָאֶרץ  ”ָמְלָאה  ולפיכך:  ברכה,  בלא  הזה  מהעולם 
ִמְּפֵניֶהם“ – שבכל פעם שנהנו מ‘ָהָאֶרץ‘ בלא ברכה, נחשב 

להם הדבר לגזל ולחמס.
’מגיד תהלות‘ 

איסור חמס בתפילה ובתוכחה
”ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם“ (ו יג)

נח  ביקש  שלא  שלפי  מבואר,  ב)  סז  (נַֹח  הקדוש  בזוהר 
שמו,  על  המבול  נקרא  לפיכך  דורו,  בני  על  רחמים 

ככתוב: ”ִּכי ֵמי נַֹח זֹאת ִלי“ (ישעיה נד ט). 
דרש ה‘חתם סופר‘:

כדי  להוכיחו  או  חברו  על  להתפלל  האדם  יכול  כאשר 
הדבר  לו  נחשב  זאת,  עושה  ואינו  מלחטוא  שיחדל 
מן  להינצל  האפשרות  את  מחברו  ש‘חומס‘   – כ‘חמס‘ 
ה, ראה  (בראשית טז  הדין. וכדמצינו שאמרה שרה לאברהם 
שתלד.  עליה  התפלל  שלא  לפי   “ָעֶלי ”ֲחָמִסי  שם):  רש“י 
ואף כאן, טענת: ”ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס“ מופנית אף כלפי 
ולהוכיחם,  דורו  בני  על  מלהתפלל  שבהימנעותו  נח, 
’חמס‘ מהם את האפשרות להינצל. ורמז לדבר: ”מֵי נֹחַ“ 

בגימטרייה: ’חמס‘.
’תורת משה השלם‘ הפטרת נח עמ‘ לד

מידות התיבה כנגד הלשון
ָרְחָּבּה  ַאָּמה  ים  ֲחִמּׁשִ ַהֵּתָבה   אֶֹר ַאָּמה  ֵמאֹות  ”ְׁשׁש 

ּוְׁשִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה“ (ו טו)
דרש רבנו יהונתן אייבשיץ:

מידות התיבה: ל‘ אמה קומתה, ש‘ אמה אורכה ונ‘ אמה 
נח  שחטא  לכך  רמז  ’לשן‘,  תיבות  ראשי  הם   – רוחבה 

בלשונו, בכך שנמנע מלהתפלל על בני דורו. 
’תפארת יהונתן‘ 

להאיר את תיבות התפילה
”צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה“ (ו טז)
דרש המגיד ממעזריטש:

הן  הרי  כוונה,  ללא  נאמרות  התפילה  תיבות  כאשר 

ַּתֲעֶׂשה  ”צַֹהר  התורה:  לנו  מורה  ואטומות.  חשוכות 
שכל  תגרמו  ובכך  בתפילתכם,  לכוון  הקפידו   – ַלֵּתָבה“ 

מילה בה תהיה בהירה ומוארת באור יקרות.
’תורי זהב‘

’יונה מצאה בו מנוח‘
”ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה...; 
ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה ְוא ָיְסָפה 

ׁשּוב ֵאָליו עֹוד“ (ח יא-יב)
כתב רבי יוסף שאול נתנזון:

בפיוט ’יום שבתון אין לשכוח‘ המושר בפינו בבוקר יום 
השבת, אנו אומרים: ”יונה מצאה בו מנוח“, כלומר: ביום 
מצאה  כאשר  לצמיתות  התיבה  את  היונה  עזבה  השבת 
מנוח לכף רגלה. וכבר כתב היעב“ץ (’מגדל עז‘ בית מדות עליה 
כה) שרושם קדושת השבת הוטבע ביונה עד עצם היום 
הזה, ועל כן לעולם אינה אוכלת מצמח שנתלש בשבת.

ְלֵעת  ַהּיֹוָנה  ֵאָליו  ”ַוָּתבֹא  שלפנינו:  הכתוב  יוסבר  בכך 
 – ְּבִפיָה...“  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ”ְוִהֵּנה  שבת,  במוצאי   – ֶעֶרב“ 
לפי שנמנעה מלתלוש אותו בשבת. ואז המתין נח ”עֹוד 
ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים“ ושלחה בשנית בשבת הבאה, שבה 

אכן ’מצאה מנוח‘ ”ְוא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד“.
’דברי שאול‘ 

כאן המקום לציין את שהעיד רבי יוסף תלמיד ה‘תרומת 
הדשן‘, כי בכל שנה בשבת פרשת נח נהג רבו לזמר את 

הפיוט ’יום שבתון‘ הנוגע במיוחד לשבת זו. 
’לקט יושר‘ עמ‘ לו

היונה רמזה לנח שיתפלל
ְּבִפיָה“  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ְוִהֵּנה  ֶעֶרב  ְלֵעת  ַהּיֹוָנה  ֵאָליו  ”ַוָּתבֹא 

(ח יא)

”אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך 
הוא ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם“ (רש“י).

המפרשים דנו למי כיוונה היונה בדבריה; האם כתשובה 
לנח, או שמא כתפילה לקדוש ברוך הוא? 

הגמרא  חכמי  בכך  נחלקו  כי  נקט  מזרחי  אליהו  רבי 
יונה  ”אמרה  לשון:  נקטה  ב)  יח  (עירובין  הגמרא  והמדרש; 
לפני הקדוש ברוך הוא...“ ואילו במדרש (ב“ר לג ו) נאמר: 
”רמז רמזה לו; אמרה לו לנח: ’מוטב מר מזה ולא מתוק 

מתחת ידיך‘“.
המדרש  חכמי  אף  בדבר;  מחלוקת  אין  הט“ז  לדעת  אך 
מפני  התקשו:  אך  כתפילה,  נאמרו  היונה  שדברי  סברו 
מה הוסיפה לתפילתה רמז בעלה הזית שנטלה בפיה, וכי 
נצרך ה‘ לרמז? ולפיכך פירשו כי דבריה היו מכוונים אף 
שמוטב  לו  רמזה  בפיה,  שנשאה  הזית  ובעלה  נח,  כלפי 

שאף הוא יתפלל כמוה על מזונותיו.
’רבי אליהו מזרחי‘; ’דברי דוד‘
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’צדיק שומר אמונים‘
ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  ”ֵאֶּלה 

ָהֱאִקים ִהְתַהֶּל נַֹח“(ו ט)
תיקוני  (ראה  הקדוש  הזוהר  בשם  מפאנו הביא  הרמ“ע 
זוהר יח דף קלב א) שהטעם שישראל מכונים: ”גֹוי ַצִּדיק“ 
על  יום  בכל  מקפידים  היותם  בשל  היא  ב)  כו  (ישעיה 
מכסת הדברים שבקדושה שנרמזו במילה ’צדי“ק‘ – צ‘ 

אמנים, ד‘ קדושות, י‘ קדישים וק‘ ברכות.
להיקרא  כדי  ’אמן‘  בעניית  שדי  בחיי כתב  ואולם רבנו 
’צדיק‘, וזה לשונו: ”בשביל המדה הזאת של עניית אמן 
נקראו ישראל צדיקים, שנאמר (ישעיה כו ב): ’... ְוָיבֹא גֹוי 

ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“.
הוסיף וחידד רבי שמואל לניאדו ’בעל הכלים‘, שאף מי 
’צדיק‘,  ’אמן‘ בלבד נקרא  שאין בידו אלא זכות עניית 
ולכך נקט הכתוב לשון: ”גֹוי ַצִּדיק“; ”שאפילו הוא כגוי 
לכל דבריו, ואין לו זכות אלא שהוא צדיק בדבר הזה 
גן  שערי  לו  שיפתחו  די  כוחו,  בכל  אמן  שאומר  לבד 

עדן“ (ראה שבת קיט ב).
’כד הקמח‘ ערך אמונה; שו“ת הרמ“ע מפאנו קט; ’כלי פז‘ ישעיה כו ב  
צ“א  בגימטרייה  הם  ’ִאיׁש ַצִּדיק‘,  התיבות:  ראשי 
אמן  עניית  על  שהמקפיד  לפי  ’אמן‘,  של  כגימטרייה 

נקרא ’צדיק‘.
ָהֱאִקים  ”ֶאת  הכתוב:  המשך  את  אף  לדרוש  ניתן  כך 
ִהְתַהֶּל נַֹח“ – ’הא-להים‘ בגימטרייה ’אמן‘, ללמדך כי 
מחשבתו של נח הצדיק הייתה נתונה תמיד על עניית 

אמן, כדי שיצבור מידי יום תשעים אמנים על ברכות.
נשיא ’בני אמונים‘ רבי יעקב דב מרמורשטיין

302פרשת נח תש"פ

כתב רבנו בחיי: ”בשביל המדה הזאת של עניית 
ב):  כו  (ישעיה  שנאמר  צדיקים,  ישראל  נקראו  אמן 

’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“.
(’כד הקמח‘ ערך אמונה) 

”ועמך כלם צדיקים“ 
ברכות השחר: בקול, בכוונה, בחברותא.
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תשובה  לבעלי  מהמדרשיות  אחת  אל 
בירושלים עיר הקודש נכנס בחור בעל חזות 
עת  באותה  אחז  הרב  לחלוטין.  חילונית 
של  בתחילתה  גמרא,  שיעור  של  בעיצומו 
מסכת מגילה. הבחור התיישב, הביט סביבו 
בעיניים גדולות, ומיד פצח בסדרת שאלות; 
היא  ”מגילה  שאל.  מגילה?“  הפירוש  ”מה 

קלף“, השיב הרב.
”ומהו קלף?“ התעניין הבחור, והרב הסביר: 
”קלף הוא עור של בהמה שעובד כדי שיוכלו 
לכאן?“  קשור  הקלף  ”וכיצד  עליו“.  לכתוב 
את  כותבים  הקלף  ”על  הבחור,  ויתר  לא 
אודותיו  שעל  פורים  נס  השתלשלות  סיפור 

נכתבה מסכת זו“, השיב הרב בסבלנות.
הבחור  חדל  לא  השיעור  כל  במשך  כך, 
אך  כלום,  ידע  לא  הוא  ולהתעניין.  מלשאול 
תאוותו לֶידע ולהבנה לא ידעה שובע. לאחר 
לראותו  הרב  הופתע  השיעור  שהסתיים 
נשאר במקומו וחוזר על הנלמד. הדבר היה 
החילונית,  לחזותו  מוחלטת  כסתירה  נראה 
מאחורי  עומד  מעניין  סיפור  כי  הבין  והרב 
זאת,  יבין  שבהמשך  קיווה  הוא  הדברים. 

ובינתיים המתין בסבלנות.
להגיע  הבחור  המשיך  מכן  שלאחר  בימים 
הוא  ליום  שמיום  תוך  לשיעור,  בהתמדה 
שעת  את  ומאחר  הגעתו  שעת  את  מקדים 
יציאתו, ובכל רגע פנוי הוא חוזר על הנלמד 
אט  אט  השיל  הוא  בבד  בד  רב.  בחשק 
חרדית,  חזות  ולבש  החילונית  חזותו  את 
נראה  היה  כבר  מכן  לאחר  מספר  ושבועות 
תחובה  הייתה  הלבנה  חולצתו  ישיבה.  כבן 
במכנסיו, על ראשו כבר חבש כיפה שחורה, 

ועל צדעיו החלו לצמוח פאות קטנות.
בביתו  הטלפון  צלצל  וחצי  חודש  כעבור 
הבחור  אותו  הזמין  לקו  ומעבר  הרב,  של 
לסעודת מצווה שהוא מתעתד לערוך בבית 
הוריו, לכבוד סיום מסכת... מגילה. לא יאמן, 
אך לפני חודש וחצי הוא לא ידע צורת אות, 

וכעת הוא כבר מסיים את המסכת.
הרב  הרהר  הרצון‘,  כוח  הוא  גדול  ’כמה 

לעצמו ואישר בשמחה את הגעתו.
הבחור  בבית  הרב  הופיע  המיועד  בזמן 
מבחורי  למדי  גדול  ציבור  כי  לראות  ושמח 
המדרשייה ומתושבי האזור מילא את החדר. 
פניו  ומבע  גלוי  ראשו  האבא,  נכנס  אחריו 
מנוכר למדי, והתיישב אף הוא לצד השולחן.
הבחור, חבוש מגבעת ולבוש בחליפה, החל 
לקרוא את השורות המסיימות את המסכת, 
הנהוגות  הבקשות  את  אמר  מכן  לאחר 
לאומרן בסיום מסכת, ולאחר אמירת הקדיש 
כארבעים  שנמשכה  בדרשה  פתח  כנהוג, 

דקות תמימות.
פחות  שלפני  בחור  מנס.  פחות  לא  זה  היה 
של  מעולמה  ומנותק  רחוק  היה  מחודשיים 
ציבור  בדרשתו  לרתק  מצליח  וכעת  תורה, 
תלמידי  וביניהם  תורה,  לומדי  של  גדול 

חכמים של ממש. 
את  כיבד  דבריו  את  הבחור  שסיים  לאחר 

דודו, אחי אביו, לשאת דברים.
הדוד פתח בדבריו:

בגיל  נישאו  אשר  שואה  ניצולי  היו  ”הוריי 
אחי  בנימין  בנים:  שני  להם  ונולדו  מבוגר, 

היושב כאן, ואנוכי. 
מראשית  במינו,  מיוחד  ילד  היה  בנימין 
שנותיו בחיידר ובהמשך גם בישיבה הקטנה 
היה  הגדולה,  בישיבה  שנותיו  ובראשית 
בלימודיו  הצליח  הוא  הוריי.  של  גאוותם 

באופן מיוחד והרווה אותם נחת.
התרחש  הגדולה  בישיבה  ב‘  שיעור  באמצע 

המפנה, בהפתעה מוחלטת. 
להוריי  בנימין  התקשר  וקודר  חורפי  בבוקר 
דרך  את  ’עזבתי  ביבושת:  להם  והודיע 
התורה, אני עוזב את הישיבה וגם את הבית 

ויוצא לדרך חדשה‘.
אבא שנתקף בהלם למשמע ההודעה, ניסה 
הדברים  אולם  ליבו,  על  לדבר  בתחילה 
שיצאו מהלב לא חדרו את הלב. בנימין אטם 
עם  קשר  כל  ניתק  אף  ובהמשך  אוזניו,  את 

הוריי.
בנימין ניתק כל קשר, אולם אימי לא חשבה 
עשרה  שמונה  במשך  עליו;  לוותר  לרגע 
שבת  ערב  בכל  לפטירתה,  ועד  מאז  שנים, 
מתפללת  הייתה  הנרות,  הדלקת  לאחר 
דקות  ארבעים  משך  שליש  בדמעות  עליו 
תמימות, שיחזור בתשובה. אולם נדמה היה 
מן  נפטרה  היא  בעדה.  ננעלו  השערים  כי 

העולם מבלי לראות שכר לפעולתה.
את  להרגיע  ניסה  הראשונות  שבשנים  אבא, 
הנותר,  בבנה  להתנחם  אותה  ולעודד  אמא 
ראה כצוואה לאחר פטירתה להמשיך במנהג 
זה. וכך, בשבע וחצי השנים מפטירת אימא 
ערב  ובכל  במנהגה,  המשיך  לפטירתו,  ועד 
הוא  אף  היה  הנרות  הדלקת  לאחר  שבת 

מתפלל על בנימין שיחזור בתשובה.
על  לקבל  החלטתי  נפטר,  שאבא  לאחר 
ולהמשיך  ה‘צוואה‘,  על  האחריות  את  עצמי 
אני  עתה  ועד  ומאז  הוריי.  של  במנהגם 
הדלקת  בעת  שישי,  יום  בכל  להתפלל  נוהג 
אחי  על  דקות,  מארבעים  פחות  לא  הנרות, 

בנימין שיחזור לחיק היהדות.
למעלה משלושים שנים של תפילות, ונראה 
בנימין  עם  הקשר  תוצאה.  כל  שאין  לי  היה 

היה מנותק לחלוטין, עד לאתמול...“
מוצפות  כשעיניו  הדוד  המשיך  ”אתמול“, 
מפתיעה;  טלפון  שיחת  ”קיבלתי  בדמעות, 
מסכת.  סיום  עורך  בנימין  של  בנו  אופיר, 
במשך  דרשה  נושא  אותו  שמעתי  עתה 
גמרות  מצטט  שהוא  תוך  דקות,  ארבעים 

ומדרשים כבקי ורגיל.
אין  מלא:  בפה  להצהיר  יכול  אני  עכשיו 
תפילה ששבה ריקם! גם אם נראה שהתפילה 
אינה פועלת, יבוא זמן והיא תישא פרי. אסור 

להתייאש או לחדול...“
דבר.  לומר  מסוגל  הדוד  היה  לא  מכך  יותר 
למשמע  דמעות  הזילו  כולם  השומעים  אף 
דמעות  בנימין...  וגם  המרגשים.  דבריו 
חצופות החלו להיראות בזווית עיניו, דמעות 

טהורות, דמעות של תשובה.
חודשים מספר לאחר מכן התקיימה חתונתו 
שמיים.  ויראת  כשרה  נערה  עם  אופיר  של 
בחתונה  כולם  לעיני  נראה  מפעים  מחזה 
המרגשת; אב ובנו מחובקים, רוקדים יחדיו, 
ראשו  ועל  דבר,  לכל  תורה  כבן  לבוש  הבן 
כיפה  וקבועה,  יציבה  מתנוססת,  אביו  של 

שחורה. כן, הוא שב בתשובה שלימה.
הלקח שנלמד מסיפור זה – מופלא; לעולם 
שכלו  כשנראה  גם  מתפילה,  להתייאש  אין 
נדרשת  מלבקש.  לחדול  אין  הקיצים  כל 
התמדה, מסירות וגם מידה רבה של סבלנות, 

אולם לבסוף הישועה בא תבוא.
הנה כי כן, שלושים שנה של תפילות פעלו 
לכור  אובד  בן  והחזירו  פעולתן  את  לבסוף 

מחצבתו.
’דורש טוב‘ סוכות עמ‘ תרסו

מבט על מעלתה 
של ’השכמת בית המדרש‘  ממבבטטתעתענה אמונים 

שששלל סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (א)

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

שלושים שנים של תפילות
סדרת  עקב  ארוכה  הפסקה  לאחר 
בעניין  זו  במסגרת  שנכתבו  המאמרים 
לסדרת  שבים  הננו  הבוקר,  השכמת 
המאמרים על אודות ביאור ברכת המזון, 
וממשיכים במקום שבו הפסקנו, בברכת 

’הטוב והמטיב‘.
ברכת ’הטוב והמטיב‘, האחרונה מארבע 
ברכות המזון, והיחידה מביניהן שחיובן 
חכמי  בידי  נתקנה  מדאורייתא,  אינו 
החורבן,  לאחר  ביבנה  שישבו  ישראל 
עם  שאירע  המופלא  הנס  על  כהודאה 

קדושי ביתר. 
ישראל  מרדו  קיסר  אנדריינוס  בימי 
במלכות רומי בראשות בר כוכבא. ראשי 
המורדים ישבו בעיר ביתר, שהייתה עיר 
את  הרומאים  כשדיכאו  מאוד.  גדולה 
נתנו  לא  העיר,  תושבי  את  והרגו  המרד 
להביאם לקבר ישראל. על פי ציוויו של 
זה  גופותיהם  את  העמידו  אנדריינוס 
לצד זה בביזיון נורא, כדי שישמשו כגדר 
גמליאל  רבן  לו.  שהיה  העצום  לכרם 
גמליאל  ורבן  בתעניות,  הרבו  דינו  ובית 
עד  אבותיו,  מאוצרות  רב  הון  שילם  אף 
שנתן השלטון הרומאי רשות לקוברם. 

קבוע  באופן  לומר  תיקנו  זאת  לזכר 
כדי  מיוחדת,  ברכה  המזון  בברכת 
השנים  אותן  שבכל  כך  על  לה‘  להודות 
הסריחו,  לא  בביזיון  מוטל  גופם  שהיה 
ועל כך שלבסוף ניתנו לקבורה. ותיקנוה 
בלשון ’הטוב והמטיב‘ – ’הטוב‘ על שלא 
לקבורה  שזכו  על  ’והמטיב‘  הסריחו, 
ברכת  סדר  ’אבודרהם‘  ד;  ב  איכ“ר  ב;  מח  (ברכות 

המזון). 

מפני מה היא פותחת ב‘ברוך‘?
’בונה  לברכת  סמוכה  זו  שברכה  אף 
ואין  ב‘ברוך‘,  לפותחה  תיקנו  ירושלים‘, 
דינה כ‘ברכה הסמוכה לחברתה‘ שאינה 
פותחת בברוך. זאת לפי שנתקנה כברכה 
בפני עצמה, ואינה נחשבת כהמשך של 
הברכות שלפניה, שהן מן התורה. ואולם 
כשלוש  ב‘ברוך‘,  לסיימה  תיקנו  לא 
המזון,  בברכת  הראשונות  הברכות 
’ברכות  אלא  ב‘ברוך‘  חותמין  שאין  לפי 
ארוכות‘ שיש בהן עוד תפילה או הוספה 
אחרת כל שהיא, ואילו ברכה זו נחשבת 
בה  האריכות  שכל  לפי  קצרה‘,  כ‘ברכה 
בלשונות  שמיים  שם  הזכרת  אלא  אינה 
ד“ה  ב  קד  פסחים  תוספות  ב;  מו  (ברכות  רבים 
שברכת  מתקנים  היו  שאם  ועוד,  הטוב). 
היה  ב‘ברוך‘,  תסתיים  והמטיב‘  ה‘טוב 
נראה שברכה זו היא בדרגה גבוהה יותר 
מסיימות  שרק  שלפניה  הברכות  משתי 
שברכה  חכמים  רצו  ולא  ב‘ברוך‘, 
מברכות  יותר  משובחת  תיראה  מדרבנן 

דאורייתא (’לבוש‘ או“ח קפט א).

טעם קביעתה בברכת המזון
קבעו  הודאה,  כולה  המזון  שברכת  לפי 
והמטיב‘  ה‘טוב  ברכת  את  אף  חכמים 
עם  שאירע  הנס  על  מודים  שבה 
ברכות  (רא“ש  המזון  בברכת  ביתר,  קדושי 
ז כב). ועוד, שרצו לסומכה לברכת ’בונה 
ואילך  ביתר  שמחורבן  לפי  ירושלים‘, 
נגדעה קרן ישראל ואינה עתידה לחזור 
מעדני  ע“פ  שם  (רא“ש  ירושלים  שתיבנה  עד 

יו“ט שם צ). 

עוד,  ביאר  י)  ח  (דברים  הטורים‘  ב‘בעל 
חלילה  לגרום  עלולה  שהסעודה  שלפי 
לאדם לשכוח את אלוקיו, ככתוב (שם ח 
 ְלָבֶב ְוָרם  ְוָׂשָבְעָּת...;  ּתֹאַכל  ”ֶּפן  יד):  יב; 

ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי“, לכך תיקנו ברכה 
יזכור  שבאמצעותה  המזון  בברכת  זו 
האדם את יום המיתה, וכך לא תגרום לו 

הסעודה לגבהות לב.
ב‘בונה  שקבעוה  לכך  נוסף  טעם 
פי  על  חי‘,  איש  ה‘בן  ביאר  ירושלים‘ 
אף  שעל  שם)  (איכ“ר  במדרש  המובא 
ושתיים  חמישים  שרדה  ביתר  שהעיר 
שנים לאחר חורבן ירושלים, היא נחרבה 
שמחו  ביתר  שאנשי  משום  לבסוף, 
ירושלים  שאנשי  לפי  ירושלים,  בחורבן 
את  מהם  וחומסים  אותם  מצערים  היו 

שדותיהם, כשהיו עולים לרגל. 
חכמי  עמדו  ביתר  שנחרבה  לאחר 
זו  ברכה  ותיקנו  ליבנה  שגלו  ירושלים 
כדי  ירושלים‘,  ’בונה  לברכת  בסמוך 
חלילה  שמחים  הם  שאף  יאמרו  שלא 
שמחו  ביתר  שיושבי  כפי  ביתר  בחורבן 
בסמוך  אדרבה,  אלא  ירושלים,  בחורבן 
לתפילה על בניין ירושלים רמזו לחורבן 
ביתר, והודו לה‘ על שהם זכו בסוף לבוא 

לקבורה (’בן יהוידע‘ ברכות מח ב).

הטעם שתיקנו לברך דווקא על נס זה
הצל“ח (ברכות שם) מבאר שלשם כך תיקנו 
זה,  נס  על  דווקא  והמטיב‘  ’הטוב  לברך 
שניתנו  שהעובדה  לחשוב  נטעה  לבל 
גדול  נס  אינה  לקבורה  ביתר  קדושי 
הסריחו  לא  סוף  כל  סוף  שהרי  כך,  כל 
היא  שהקבורה  משום  נקברו.  שלא  אף 
צורך הנפש, ואף שהגוף קיים, יש מעלה 
שלא  זמן  שכל  שנקברו.  בכך  עצומה 
הרוח  תשוב  לא  הארץ  אל  העפר  ישוב 
ולפיכך  ז),  יב  קהלת  (ראה  האלוקים  אל 

תיקנו ”המטיב“ על שניתנו לקבורה. 
מאיר  רבי  אמר  לדברים  נפלא  ביאור 

שמחה הכהן מדווינסק:
להודות  כדי  כולה  נתקנה  המזון  ברכת 
שליוותה  הפרטית  ההשגחה  על  לה‘ 
את בניין אומתנו, החל מהיותנו במדבר, 
שירד  במן  ברחמיו  ה‘  אותנו  זן  כאשר 
לארץ  בכניסתנו  ובהמשך  משמיים, 
ישראל ובבניין בית המקדש שבו ניכרה 
לאחר  עמו.  על  ה‘  השגחת  בבירור 
חלילה  היה  ניתן  ירושלים  שנחרבה 
השגחתו  ה‘  הסיר  כי  ולסבור  לטעות 
מאיתנו, ואולם נס הרוגי ביתר שהתרחש 
היו  ישראל  כשעם  החורבן,  של  בשיאו 
בשפל המדרגה, הראה לכול כי השגחתו 
ואף  לרגע.  מאיתנו  סרה  לא  יתברך 
כשהוצרך לייסרנו במידת הדין וגורשנו 
בין  אחת  כשה  הננו  ועתה  מנחלתו, 
הגלות  שנות  כל  לאורך  זאבים,  שבעים 
הקשה עד לימינו אנו, תמיד הוא משגיח 
חכמים  תיקנו  לפיכך  ברחמיו.  עלינו 
ושיבצוה  זה,  נס  על  מיוחדת  ברכה 
(’משך  ההודאה  להשלמת  המזון  בברכת 

חכמה‘ דברים ח י).


