
אברהם ישב במקום תפילה
ֻכָּלּה  ִּכי  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר  ָּכל  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  לֹוט  א  ”ַוִּיּׂשָ

ַמְׁשֶקה... ְּכַגן ה‘ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער“ (יג י)
ביאר ה‘חתם סופר‘:

ְּכֶאֶרץ  ה‘  ”ְּכַגן  הייתה:  אשר  בסדום  לשבת  בחר  לוט 
המצרים  את  הוא  ברוך  הקדוש  שבירך  כפי   – ִמְצַרִים“ 
בנהר הנילוס שהיה עולה מאליו ומשקה את שדותיהם 
לפי שלא חפץ שיתפללו לפניו על הגשמים, כך בירך את 
אדמת סדום, לפי שלא רצה בתפילתם. אך אברהם אבינו 
בחר לשבת דווקא: ”ְּבֵאֵני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון“ (להלן יג 
יח), אשר הייתה אדמת טרשים (כתובות קיב א), כדי שתמיד 

יצטרך להיות בה דבוק בה‘ בתפילה על הגשמים. 
’חתם סופר‘ 

תפילה על מציאה כשרה
”ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘...; ְוִאם ֶאַּקח 

ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“ (יד כב-כג)
את תיבות: ”ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘“ תרגם אונקלוס: ”ארימית 
אברהם  התפלל  מה  על  ה‘“;  קדם  [בתפילה]  ִּבְצלֹו  ידי 

אבינו? 
פירש רבי אברהם צבי גינצלר הי“ד מדייני הומנא:

 את הפסוק (תהילים לב ו): ”ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי
פירש  ַיִּגיעּו“,  א  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמיִם  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת 
רבי נפתלי כ“ץ בעל ’סמיכת חכמים‘ בשם אביו רבי יצחק 
שהמוצא  ב)  כא  (ב“מ  בגמרא  המבואר  הדין  פי  על  הכהן, 
על  שעלה  נהר  באמצעות  חברו  משדה  שנשטף  חפץ 
גדותיו [”שלוליתו של נהר“], אינו חייב להחזירו אף אם 
יש בו סימן. ואולם פסק הרמ“א (חו“מ רנט ז): ”מכל מקום 
ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  זֹאת  ”ַעל  שנאמר:  וזהו  להחזיר“.  וישר  טוב 
ָחִסיד“ – המבקש לשבת על התורה בלא טרדות פרנסה, 
כדי  כשרה  מציאה  לפניו  ה‘  שיזמן   – ְמצֹא“  ְלֵעת   ֵאֶלי”
ֵאָליו  ַרִּבים  ַמִים  ְלֵׁשֶטף  ”ַרק  ממנה.  להתפרנס  שיוכל 
חברו,  משדה  הנהר  ששטף  מציאה  לא  אך   – ַיִּגיעּו“  א 
’לפנים  להחזירה  עליו  יהיה  הוא,  ש‘חסיד‘  לפי  שהלוא 

משורת הדין‘.
”מעודי  סדום:  למלך  אבינו  אברהם  אמר  לענייננו, 
הייתי מתפלל כתפילת החסיד שלא תגיע לידיי מציאה 
כזו  וכשהגיעה  הדין,  משורת  לפנים  להחזירה  שאצטרך 
לא  נהר‘,  של  כ‘שלוליתו  שדינה  סדום  במלחמת  לידיי 

איהנה ממנה כלל“.
’קדושה וברכה‘ [לר“נ כ“ץ] ברכות ח א; ’יצב אברהם‘ 

קובע מקום – משנה מזל
ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתֹו  ”ַוּיֹוֵצא 
 “ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע

(טו ה)

”אמר לו: ’צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך 
עתיד להעמיד בן‘“ (רש“י).

דרש רבי יעקב הלוי קופשטיין רבה של נמנצין:
אף כי קבעו חכמים (מו“ק כח א): ”חיי, בני ומזוני... במזלא 
תליא מילתא“, המתעקש בתפילה יכול לשנות את מזלו 
לטובה. כפי שכאן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שלא 

יתחשב בעובדה שלפי מזלו אינו יכול להוליד.
לכך כיוונו חכמים באומרם (ברכות ו ב): ”כל הקובע מקום 
לתפלתו – אלקי אברהם בעזרו“; המאמין בשלטון המזל, 
מנסה תדיר לשנות מקומו, אולי יועיל לו הדבר. כבלעם 
הרשע ששינה מקומו פעם אחר פעם בניסיון לגבור על 
’הקובע  אולם  כג).  במדבר  (ראה  ישראל  את  ולקלל  המזל 
מקום לתפילתו‘ מצהיר בכך על הכרתו בעובדה שיכול 
ה‘ להושיעו למרות מזלו, ולכך ”אלוקי אברהם“ – ששינה 
את מזלו של אברהם, יהיה ”בעזרו“ וישנה אף את מזלו 

לטובה. 
’בית לוי‘ בפתיחה

’אדון עולם‘ – להזכיר זכות אברהם
”ַוּיֹאַמר ֲאֹד-ָני ֱאקִים ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה“ (טו ח)

בגמרא (ברכות ז ב) דרשו חכמים על פסוק זה: ”אמר רבי 
’מיום שברא הקדוש ברוך הוא את  רשב“י:  משום  יוחנן 
העולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא ’אדון‘ עד 

שבא אברהם אבינו וקראו ’אדון‘“.
על פי זאת ביאר רבי פינחס המגיד מָפּאָלאְצק את הטעם 
שאנו מקדימים לתפילת שחרית את הפיוט ’אדון עולם‘. 
עבודת  סדר  תחילת  טרם  הכיפורים,  שביום  כפי  כי 
פני  ”האיר  שואל:  הממונה  היה  המקדש  בבית  התמיד 
האבות  זכות  את  להזכיר  כדי  שבחברון“  עד  המזרח  כל 
ראוי  אנו,  גם  כך  שם),  ירושלמי  ג;  ג  יומא  (משנה  בה  הקבורים 
שנפתח את סדר תפילות היום שנתקנו במקום התמיד, 
בהזכרת זכותו של אברהם אבינו שהיה הראשון שקרא 

לקדוש ברוך הוא ’אדון עולם‘. 
כאשר בא רבי פינחס לפני רבו הגר“א מוילנא כשסידורו 
בפירוש  וכשהבחין  בתוכנו,  הגאון  התבונן  בידו,  החדש 
הסידור  יוצא  היה  ”אילו  בהתפעלות:  הפטיר  האמור, 

לאור רק כדי להביא פירוש זה – דיינו!“
סידור ’שער הרחמים‘ בפירוש ’מגיד צדק‘; שו“ת ’כנפי יונה‘ [וילנא תרל“ו] 
הקדמה 

הצדיקים אינם רוצים להטריח
”ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ה‘ ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ֶאל 

ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי“ (טז ב)
כתב רבי יהושע אבן שועיב תלמיד הרשב“א:

כמו  עקרה,  כשהייתה  שרה  על  התפלל  שלא  ”וזהו 
ִיְצָחק  ’ַוֶּיְעַּתר  כא):  כה  (להלן  [ככתוב  יצחק  שהתפלל 
כי  שפחה?  לו  ולקח  ִהוא‘]  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ַלה‘ 
הצדיקים אינם רוצים להטריח כלפי מעלה, אלא לצורך 
הוא  כי  שפחה  לו  הותרה  לא  כי  התפלל,  ויצחק  גדול. 

עולה תמימה“. 
’דרשות ר“י אבן שועיב עה“ת‘ חיי שרה
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’אמן‘ על ’מגן אברהם‘
”ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)

דרשת  את  רש“י  הביא  ְּבָרָכה“  ”ֶוְהֵיה  הבטחת:  על 
הוזכרו  האבות  ששלושת  שאף  ב),  קיז  (פסחים  חכמים 
אלא  חותמים  אין  עשרה‘,  ב‘שמונה  הראשונה  בברכה 

באברהם – ”מגן אברהם“.
הלכה היא כי שלוש כוונות יש בעניית ’אמן‘: על ברכה 
שתוכנה שבח בלבד מכוונים: ”אמת היא הברכה“. על 
דברי  שיתקיימו  רצון  ”יהי  מכוונים:  ובקשה  תפילה 
מכוונים  ובקשה  שבח  שכוללת  ברכה  ועל  המברך“, 
את שניהם: ”אמת... ויהי רצון...“ לאור זאת פסק הב“ח 
לפי  בלבד,  ’אמת‘  לכוון  יש  אברהם‘  ’מגן  ברכת  שעל 

שכולה שבח.
ה‘מגן  בעל  מדברי  כי  כתב  ברורה‘  ב‘משנה  אולם 
אברהם‘ משמע שיש לכוון בברכת ’מגן אברהם‘ גם ’יהי 
רצון‘, ומבאר שלפי שבברכה זו טמונה בקשה לקירוב 
הגאולה במילים: ”וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני 
בניהם“, סובר ה‘מגן אברהם‘ שיש לכוון בעניית ’אמן‘ 

על ברכה זו גם ’אמת‘ וגם ’יהי רצון‘.
שו“ע או“ח קכד ו; ’ב“ח‘ שם; ’מגן אברהם‘ שם י; ’משנה ברורה‘ שם כה; 
’ביאור הלכה‘ שם

אמן – מדור לדור
ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתֹו  ”ַוּיֹוֵצא 
 ;ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע

ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ה-ו) 
מדוע לא נאמר כאן ’ויאמין‘ אלא ’ְוֶהֱאִמן‘?

ביאר רבי אברהם יוסף קרייזווירט רבה של וואייניטש: 
מפי  אבינו  אברהם  שנתברך  שאחר  לכך  הכתוב  רמז 
הקדוש ברוך הוא בברכת: ”כה יהיה זרעך“ ענה ’אמן‘ 
בניו  בקרב  לדורות  טבע  זאת  בפעולתו  הברכה.  אחר 
אחריו את מצוות עניית אמן. לכן אמר הכתוב ’והאמן‘ 
[בלשון הפעיל] שגרם לכל הבאים אחריו שיקפידו אף 
הנהגה  של  לדורות  הקביעה  ואת  אמן,  עניית  על  הם 

זאת החשיב לו הקדוש ברוך הוא ”לצדקה“. 
’בית אברהם‘ 
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”עניי˙ ‡מן ‰י‡ מכלל 
‰ברכ‰... על י„י ˘עונים 

‡מן ‰ברכ‰ ח˘וב‰ יו˙ר“ 
(מ˘נ"ב ˜סז כ). 
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שנים  לפני  התרחש  אשר  שלפניכם,  הסיפור  את 
הבריטי  המנדט  שלט  שבה  בתקופה  עוד  רבות, 
שבתי  רבי  הנודע  המגיד  סיפר  הקודש,  בארץ 

יודלביץ זצ“ל, אשר שמעו מבעל המעשה:
להצלחה.  כסמל  מכיריו  בעיני  נחשב  היה  יוסף 
תפקיד  לשאת  הספיק  כבר  יחסית  הצעיר  בגילו 
ובד  הנחשבים,  הממשלה  ממשרדי  באחד  בכיר 
לסחור  בעסקים,  ידו  לשלוח  לנסות  החל  בבד 
בניירות ערך ולתווך בעסקאות נדל“ן. יוסף זה היה 
תחת ידיו,  הון  טרם הספיק לצבור  בתחילת דרכו, 

כאשר ביום בהיר חשכו עיניו, פשוטו כמשמעו.
את  פקח  משנתו,  יוסף  התעורר  הבקרים  באחד 
משחור.  שחור  היה  לו  שנגלה  המראה  ו...  עיניו, 
הוא ניסה בבהלה לשפשף את עיניו, כביכול היה זה 
המרה:  במציאות  נוכח  מהרה  עד  אולם  חלום,  אך 
ברגע אחד, וללא כל סיבה הגיונית, הוא איבד את 

מאור עיניו.
אברהם  פרופסור  בירושלים  התגורר  ימים  באותם 
שם  בעל  מפורסם  עיניים  כרופא  נודע  אשר  טיכו 
במרפאתו.  תור  לקבוע  מיהר  ויוסף  בינלאומי, 
יוסף  של  בעיניו  טיכו  פרופסור  הביט  תורו  בהגיע 
לאשפזו  החליט  הוא  החמור.  מצבו  את  מיד  והבין 
ובטיפול  מקיפות  בבדיקות  והחל  במרפאתו 

ראשוני.
לאבחן  כדי  טיכו  לפרופסור  הספיקו  בלבד  יומיים 
את מחלתו של יוסף; ”אין לך מה לעשות במרפאת 
”שכן  המפוחד,  ליוסף  הפרופסור  אמר  העיניים“, 
מבעיה  נובעת  אינה  הפתאומי  עיוורונך  סיבת 
בעיניים, כי אם מגידול הנמצא בראשך. כפי הנראה 
חדלת  מכך  וכתוצאה  הראייה,  בעצבי  הגידול  נגע 

מלראות“. 
הדברים נפלו על אוזניו של יוסף כרעם ביום בהיר. 
באותם ימים לא הייתה הרפואה מפותחת כבימינו, 
יוסף  את  לשלוח  אלא  נותר  לא  טיכו  ולפרופסור 
שם  העולמית.  הרפואה  בירת  שבגרמניה,  לברלין 
צונדק  פרופסור  הנודע  היהודי  המנתח  התגורר 
הנודעים  הרופאים  האחים  של  משפחתם  [קרוב 
אשר  צונדק  שמואל  פרופ‘  שביניהם  צונדק,  לבית 
ואף  חולים‘,  ’ביקור  החולים  בית  כמנהל  שימש 

שימש כרופאם האישי של כמה מגדולי ישראל].
כל  את  לקבץ  אלא  ברירה  נותרה  לא  ליוסף 
להוצאות  כסף  וללוות  להוסיף  ואף  חסכונותיו, 
לאונייה  בהקדם  ולצאת  והרפואה,  הנסיעה 

שתובילו במסע ארוך ומייגע לגרמניה.
בבית החולים בברלין קיבלו פרופסור צונדק בסבר 
לנוכח  רבה.  במסירות  בו  לטפל  והחל  יפות  פנים 
הניתוח,  לחדר  מיד  יוסף  הוכנס  החמור  מצבו 
הפרופסור  פתח  שבמהלכו  ומסובך,  ארוך  לניתוח 
הפצע  את  והותיר  הגידול  את  הסיר  ראשו,  את 
פתוח ומכוסה בזכוכית למניעת זיהום, כדי שיוכלו 

הרופאים לעקוב אחר התקדמות הריפוי.
על  יוסף  שכב  רצופים  חודשים  שלושה  במשך 
לדברי  תזוזה.  ללא  כמעט  החולים  שבבית  מיטתו 
הייתה  עשויה  זהירה  בלתי  תנועה  כל  הרופאים, 
היה  יכול  יוסף  מיידי.  למוות  ולגרום  במוח  לפגוע 
שהתהלכו  באנשים  כלות  בעיניים  להתבונן  רק 
לקולות  ולהקשיב  ומאושרים,  חופשיים  סביבו 

שנשמעו מסביב.
נפש  וייסורי  ממושך  סבל  של  חודשים  שלושה 
חלפו. יוסף הורשה לקום ממיטתו ובחסדי שמיים 
שוב.  ללא  נעלם  הגידול  קצר.  זמן  תוך  החלים 
אולם  בהצלחה,  הוסר  אמנם  הגידול  עקא,  דא  אך 

ראייתו של יוסף לא שבה אליו.
צונדק  פרופסור  של  במרפאתו  בדיקה  לאחר 
ראייתו,  את  לחדש  כדי  כי  הפרופסור  לו  אמר 
מסוים  רכיב  להשתלת  נוסף  לניתוח  הוא  יזדקק 
ויגרום  הראייה  לעצבי  המוח  בין  לקשר  שתפקידו 
רכיב  השתלת  כבתחילה. ”לצורך  לראות  לשוב  לו 

לעבור  ”תצטרך  ליוסף,  הפרופסור  הסביר  זה“, 
ניתוח נוסף שעלותו גבוהה מאוד, וכמו כן תיאלץ 

להתאשפז לפרק זמן ממושך בבית החולים“.
כאשר האפשרות היחידה שנותרה לו הייתה עיוורון, 
של  הנדיב  בסיועו  רבות.  ברירות  ליוסף  נותרו  לא 
הרופא הוא פנה לשורה ארוכה של מוסדות צדקה 
דשמיא  בסייעתא  הצליח  שלבסוף  עד  עם  ונדיבי 
היה  הסכום  כשמלוא  הדרוש.  הסכום  את  לגייס 
למשך  וקשה  נוסף  לאשפוז  יוסף  הוכנס  בידיו, 
כחודשיים ימים, שבמהלכם נותח ולאחר מכן כוסו 

עיניו בתחבושות עד להחלמה המיוחלת.
על  שעברו  והייסורים  הסבל  מנת  את  לתאר  קשה 
כשפנה  המיוחל,  הרגע  הגיע  סוף  שסוף  עד  יוסף, 
אליו פרופסור צונדק ובישר לו כי הנה מחר בבוקר 
יוכל  והוא  מעיניו  התחבושות  יוסרו  ה‘  בעזרת 

לראות בהן כאחד האדם.
”ברצוני“, אמר פרופסור צונדק ירא השמיים ליוסף 
חפץ  יהיה  שתראה  הראשון  החפץ  ”כי  הנרגש, 
שיוסרו  בשעה  לפניך  אפוא  אעמוד  מצווה.  של 
את  אלבש  מיוחד  ובאופן  מעיניך,  התחבושות 
הטלית-קטן שלי מעל לבגדים, כדי שתוכל לקיים 
את מצוות ’וראיתם אתו... למען תזכרו ועשיתם את 

כל מצותי“.
שמונה  בשעה  הלילה.  אותו  כל  נרדם  לא  יוסף 
רבה.  בזהירות  מעיניו  התחבושות  הוסרו  בבוקר 
גופו רעד מהתרגשות, כאשר כמו מתוך חלום ראה 
מולו אדם הדור פנים, עטוף בטלית קטן ומשתעשע 
נרגש; ”תודה,  בכי  לפרץ  לו  גרם  הדבר  בציציותיו. 
הרופא  לרגלי  ונפל  כמעט  יוסף   – רבה...“  תודה 

מיטיבו. יותר מכך הוא לא היה מסוגל לומר.
של  במשרדו  נינוח  ישב  מכן  לאחר  קלה  שעה 
ואמר:  בדברים  פתח  הפרופסור  צונדק.  פרופסור 
שבו  יום  מאותו  חלפו  רבים  חודשים  יקירי,  ”יוסף 
קמת ממיטתך בבוקר בהיר והנה חושך, ולא ראית 

בעיניך דבר.
בוודאי יכול אתה למלא ספר עב כרס על קורותיך 
על  והנפש,  הגוף  כאבי  על  עתה,  ועד  יום  מאותו 
הארוכים  החודשים  ועל  שכילית  הרב  הממון 
עתה,  ייסורים.  מתוך  נוע  ללא  לשכב  שנאלצת 
שכולך נסער ונרגש מרגשות ההודאה על רפואתך 
הפלאית, כפי ששמעתי מפיך לפני שעה קלה, נסה 
לתאר לעצמך יהודים רבים שעיניהם רואות באופן 
וייסורים  צער  כל  לעבור  שיצטרכו  מבלי  תקין 
לשם כך, הלוא בוודאי היו צריכים להודות על כך 
בהתלהבות שאינה פחותה מהאופן שבו הודי ת על 

ראייתך שבאה לאחר סבל וייסורים רבים.
ברכת  את  אומרים  שרבים  העובדה  מפתיעה  כמה 
במהירות  מלומדה,  אנשים  כמצוות  עורים‘  ’פוקח 
מרגישים  הם  שאין  חבל  כמה  כוונה.  כל  וללא 
כוח  הוא  ומורכב  ניסי  כמה  עד  הברכה  באמירת 

הראייה.
הרגעים  את  זכור  יקירי,  יוסף  ממך,  מבקש  אני 
את  לאהבה  נצח  למזכרת  אותם  קח  לנצח;  הללו 
ה‘ אלוקיך ולהודות לו בכל לבבך, בכל נפשך ובכל 
מאודך על כל הטובות שהוא גומל עימך בכל עת 
חשוב  עורים‘,  ’פוקח  בברכת  ובפרט  שעה,  ובכל 
על כל מילה ותן תודה למי שאמר והיה העולם על 

שהביאך עד הלום“.
הרופא סיים את דבריו הנרגשים שנאמרו מלב חם 
ומלא אמונה של יהודי שורשי. יוסף נפרד מהרופא 
בפה מלא תודה ושב לארץ הקודש. מיום זה היה 
קלה  על  ומקפיד  שמיים  ירא  גמור,  תשובה  לבעל 
לתורה  נאמן  בית  הקים  אף  ובהמשך  כבחמורה, 
ולחסד, ואף זכה לגדל בו דורות ישרים ומבורכים 
נוצרים  הרופא  מדברי  הלקח  את  כאשר  לתורה, 

הוא וצאצאיו לנצח.
’להגיד‘ פרשת שלח

מבט על מעלתה 
של ’השכמת בית המדרש‘  ממבבבטתעתענה אמונים 

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

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

ברוך... פוקח עורים
’ומלכותו ברצון קבלו עליהם‘

קודם,  במאמר  שהתבאר  כפי 
’הטוב   – זו  ברכה  של  עיקרה  על 
על  כהודאה  שנאמרה  והמטיב‘, 
חכמים  הוסיפו  ביתר,  הרוגי  נס 
שם  הזכרת  של  נוספים  לשונות 
בקשה,  ושל  שבח  של  שמיים, 
ובתוכם: ”ג‘ גמולות, ג‘ הטבות וג‘ 
מלכויות“ (ברכות מט א; תוספות פסחים 
קד ב ד“ה הטוב), שהם: ”הוא גמלנו, 
”הוא  יגמלנו“;  הוא  גומלנו,  הוא 
ייטיב“;  הוא  מטיב,  הוא  הטיב, 
המלך  מלכנו...  העולם...  ”מלך 

הטוב“. 
בברכה  המלכויות  שלוש  הזכרת 
חיסרון  את  למלא  כדי  נועדה  זו 
שהושמטו  המלכויות  שתי 
ו‘בונה  [’נודה‘]  הארץ  בברכות 
לא  שבהן  [’רחם‘],  ירושלים‘ 
שמצד  ואף  מלכות.  לשון  נזכרה 
הדין לא הוצרכנו להזכיר מלכות 
בברכות אלו, משום שהן מוגדרות 
כ‘ברכה הסמוכה לחברתה‘. מכל 
’רחם‘  שבברכת  כיוון  מקום, 
[’ועל  ודם  בשר  מלכות  הזכרנו 
מלכות בית דוד משיחך‘], לפיכך 
מלכות  אף  בה  שנזכיר  היה  ראוי 
נמנענו  בפועל  ואולם,  שמיים. 
מלהזכיר בה מלכות שמיים, כדי 
לא להשוות חלילה בינה למלכות 
לפיכך  בה.  שהוזכרה  ודם  בשר 
שנתקנה  והמטיב‘  ’הטוב  בברכת 
לאחר מכן הושלמו ההזכרות גם 
הקודמות  הברכות  שתי  בעבור 

לה (טור או“ח קפט).
ה‘  מלכות  להזכרת  נוסף  טעם 
כתב  והמטיב‘  ’הטוב  בברכת 
המובא  פי  על  האבודרהם 
ד),  יג  שמואל‘  ’מדרש  (ראה  במדרש 
שבתקופת מלכות רחבעם מאסו 
ישראל בשלושה דברים: במלכות 
ובבית  דוד  בית  במלכות  שמיים, 
עליהם  נגזר  כך  ומשום  המקדש, 
ויבקשו  שישובו  עד  ייגאלו  שלא 

את שלושתם.
על  לבקש  לנו  תיקנו  לפיכך 
שלושה דברים אלו בברכת המזון; 
”על ירושלים עירך... ועל מלכות 
בית דוד משיחך“ – בברכת ’בונה 
ה‘ בברכת  ירושלים‘, ועל מלכות 
’הטוב והמטיב‘, שבכל פעם שאנו 
מבקשים על שלושה דברים אלו 
על  חרטתנו  את  מבטאים  אנו 
ועתה  בהם,  מאסנו  שבעבר  כך 
וכיוון  ברצון.  אותם  מקבלים  אנו 
בברכה  לראות  שוב  נזכה  שכך 

ובגאולה השלמה.

מדרך הטוב להיטיב
רשימה  בהזכרת  נפתחת  הברכה 
של תארים שבהם אנו מכנים את 
הקדוש ברוך הוא: ”הא-ל, אבינו, 
ביאר  וכו‘.  אדירנו...“  מלכנו, 
העבודה  נתיב  עולם‘  (’נתיבות  המהר“ל 
יח), שברכה זו שונה מקודמותיה; 
שלוש הברכות הקודמות שחיובן 
על  כהודאה  נתקנו  מדאורייתא, 

הוא  ברוך  הקדוש  שגומל  טובות 
על  ’הזן‘  ברכת  יום:  בכל  עימנו 
שנחוצות  הבסיסיות  הטובות 
המזון  כטובת  חיינו,  לקיום 
בעולם,  קיימים  אנו  שמכוחו 
ברכת ’הארץ‘ על הטובות היתרות 
ברחמיו,  עלינו  משפיע  שהוא 
וכהנה  ורחבה“,  טובה  כ“ארץ 
לעצם  הכרחיים  שאינם  דברים 
קיום החיים, וברכת ’ירושלים‘ על 
חונן  שהוא  העצומות  המעלות 
ונשגבה,  גדולה  בטובה  אותנו, 
מושלמת  הברכה  שתהא  כדי 
על  לנו  נתן  הוא  וזאת  בתכלית. 
שבאמצעותו  המקדש,  בית  ידי 
מושלמת  בעולם  הברכה  הייתה 

לגמרי. 
שייכות  כולן  אלו,  ברכות  שלוש 
שבו  המזון,  על  כהודאה 
ה‘  שמעניק  הטובה  מתבטאת 
ברכת  אולם  לבריותיו,  ברחמיו 
נתקנה  לעומתן,  והמטיב‘,  ’הטוב 
ברוך  הקדוש  היות  על  כהודאה 
וכיוון  עצמו.  מצד  ’טוב‘  הוא 
מרבה  הוא  להיטיב,  הטוב  שדרך 
באופן  לעולם  טובה  להעניק 
תמידי, ללא קשר לצורכיהם של 
רוב  מתבטאת  זו  ובדרך  הבריות. 
מפעם  לה  זוכים  שאנו  הטובה 
מעובדת  נובע  שהכול  לפעם, 
הוא  כך  ומתוך  ’טוב‘  ה‘  היות 
משפיע טובה ללא הפסק. כך גם 
היה אף בעניין הרוגי ביתר, שאף 
בזמן שהדין שלט בעולם, היטיב 
ה‘ לישראל באופן מיוחד, הן בכך 
שניתנו  בכך  והן  הסריחו  שלא 

לקבורה (כמבואר במאמר הקודם).

ירידת הדורות בהודאה
לכך  מקורי  טעם  שהסבירו  יש 
על  להוסיף  לנכון  ראו  שחכמים 
מדאורייתא  שחיובן  הברכות 
הטובות  כלל  על  נוספת  ברכה 
זמן.  בכל  ה‘  עימנו  שעושה 
האדם  בני  היו  לתקופתם  שעד 
את  המזון  באכילת  מרגישים 
ה‘  בחסדי  המוחלטת  התלות 
חיים.  אינם  חייהם  שבלעדיהם 
הבינו  הדורות  שירדו  לאחר 
חכמים בדעתם כי אין די בהודאה 
על המזון כדי להכיר בעובדה זו, 
ברכה  לתקן  לנכון  ראו  ולפיכך 
היתרים,  הניסים  על  מיוחדת 
הרמב“ן  של  הידועים  וכדבריו 
הגדולים  הנסים  טז): ”ומן  יג  (שמות 

בנסים  מודה  אדם  המפורסמים 
הנס  וכשהתרחש  הנסתרים“. 
הגדול בהרוגי ביתר, והכול הכירו 
חכמים  בכך  ראו  ה‘,  בהשגחת 
הודאה  ברכת  לתקן  הזדמנות 
הגדולים  ה‘  חסדי  על  כוללת 
(’מי  יום  בכל  עלינו  מרעיף  שהוא 
הגר“ג  בשם  עקב,  גולדווסר]  [לרי“פ  זהב‘ 

נדל זצ“ל).


